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Buruj Cooperative Insurance Co.  شركة بروج للتـأميـن التعاوني 

 

 

 

 

Outbound 

International Travel Insurance 

Policy 

Travel Cancellation  

by Buruj 
 

 

 دولي   وثيقة تأمين ســفر

 للخارج 

 

 إلغاء السفر

 من بروج 

IMPORTANT هام 
 

Dear Policyholder, 

 

 ، الوثيقةحامل  عزيزي 

This document is Your insurance Policy. It is Your insurance 

contract with Buruj Cooperative Insurance Company and 

contains all the details of the insurance Cover provided. 

 

وبين  بينك  التأمين  إنها عقد  بك.  الخاصة  التأمين  وثيقة  المستند هو  هذا 

شركة بروج للتأمين التعاوني، وهي تحتوي على جميع تفاصيل الغطاء 

 التأميني المقدم. 

It is important to read it carefully and save it in a safe and 

convenient place so as to regularly review Your insurance 

Policy, particularly at renewal, to ensure that it provides the 

Cover that You currently need.  

 

من المهم أن تقرأ هذه الوثيقة بعناية وأن تحفظها في مكان آمن ومناسب 

لكي تتمكن من الرجوع إليها بانتظام، وعلى األخص عند التجديد، وذلك  

 الغطاء الذي تحتاج إليه حاليًا.  للتأكد من أنها توفر لك

 

You should contact Buruj Cooperative Insurance Company for 

any clarification or adjustments. 

يتوجب عليك االتصال بشركة بروج للتأمين التعاوني للحصول على أي   

 إيضاحات أو إلجراء أي تعديالت. 

 

You must comply with all Your duties, requirements, and 

Warranties, in addition to all terms and conditions of this entire 

Policy document, and this will be a prerequisite for Our liability 

under this Policy.  Such requirements continue onto all renewals 

or extensions of Your Policy. 

 

 

 ىافة إل باإلضيجب عليك االلتزام بجميع واجباتك ومتطلباتك وتعهداتك،  

جميع شروط وأحكام هذه الوثيقة بأكملها، وسوف يعتبر ذلك شرًطا مسبقًا 

ويستمر سريان تلك المتطلبات في   الوثيقة.لوفائنا بمسؤوليتنا بموجب هذه  

 جميع حاالت تجديد أو تمديد وثيقتك.
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ENTITY ISSUING THIS INSURANCE 
The entity issuing this Insurance is Buruj Cooperative 

Insurance Company, established by Royal Decree M/72 dated 

28/10/1429 Hijri (28/10/2008).  

Mailing Address: P.O. Box 51855, Riyadh11553, Saudi Arabia 

 

ABOUT BURUJ COOPERATIVE 

INSURANCE COMPANY  
 
Buruj Cooperative Insurance Company is a non-life insurer set 

up under the Implementing Regulations to the Law on 

Supervision of Cooperative Insurance Companies promulgated 

by Royal Decree No. M-32 dated 02/06/1424 H (31/07/2003).  

 
Through the acquisition of Saudi Pearl Insurance Company, Ltd. 

E.C. which has been operating in Saudi Arabia since 1979, Buruj 

has gained extensive knowledge of the Saudi insurance market 

and throughout its development. We offer a wide range of 

insurance products and services that are focused on the needs of 

Our clients and intermediaries. 

 
Buruj is a member of the Gulf Insurance Company group of 

Kuwait, which is one of the largest insurance groups in the region 

with annual sales exceeding 2.1 billion Saudi Riyals as at the end 

of the year 2014, and with operations extending to Saudi Arabia, 

Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates, Egypt, Jordan, Lebanon, 

Syria and Algeria through its various subsidiaries and 

investments. 

 

 الجهة المصدرة لهذا التأمين
الجهة المصدرة لهذا التأمين هي شركة بروج للتأمين التعاوني، التي تأسست بمرسوم 

 م(. 28/10/2008هـ )الموافق 28/10/1429وتاريخ  72ملكي رقم م/

، المملكة العربية السعودية.11553، الرياض 51855العنوان البريدي: ص.ب   

 

 

 عن شركة بروج للتأمين التعاوني 

 

 
شركة بروج للتأمين التعاوني هي شركة تأمين متخصصة في مختلف مجاالت  

لنظام مراقبة  تنفيذية بموجب الالئحة ال   التأمين عدا التأمين على الحياة، تأسست

هـ 2/6/1424وتاريخ  32-بالمرسوم الملكي رقم م الصادرشركات التأمين التعاوني 

م(. 13/7/2003)الموافق   

 

اكتسبت بروج دراية واسعة في سوق التأمين السعودية وعلى مدى فترة تطورها 

اة( ضمان المحدودة )شركة معفونموها من خالل تملكها لشركة اللؤلؤة السعودية لل 

. وتقدم 1979والتي كانت تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية منذ العام 

الشركة تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات التأمينية التي تتركز على تلبية 

 احتياجات عمالئنا ووسطائنا. 

 

 

بروج هي عضو في مجموعة الخليج للتأمين ومقرها دولة الكويت، وهي إحدى أكبر 

مليار لاير سعودي في   2.1ت  ت التأمين في المنطقة بمبيعات سنوية تجاوزمجموعا

العام   البحرين، 2014نهاية  الكويت،  السعودية،  العربية  المملكة  عملياتها  وتشمل   ،

المتحدة،   العربية  سوريا  اإلمارات  لبنان،  األردن،  مختلف  والجزائر  مصر،  عبر 

 شركاتها التابعة واستثماراتها. 
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Endorsement  
Covid-19 Extension 

 
Please note that this Endorsement shall attach to and form 
part of the Policy Wording for policies purchased from   
12th August 2020.  
 
Definition: 

Covid-19 Refers to an infectious disease caused by 
severe acute respiratory syndrome corona 
virus 2 (SARS-Cov-2), exclude any mutation 
or variation of SARS-CoV-2 

 
All terms defined and references construed in the Policy 
shall have the same meaning and construction in this 
Endorsement. As part of this Endorsement, the following 
clause have been added in the Policy Wording for all plan 
types : 
 
TRAVEL CANCELLATION 
 
Conditions applicable to Travel Cancellation: 
1. The Insured Person is diagnosed with Covid-19 within 

fourteen (14) days or less prior to the traveling date 
resulting in the need to cancel the planned Trip.  

2. The Insured Person is advised by a registered doctor 
to be on compulsory quarantine and the planned Trip 
is within the quarantine period resulting in the need 
to cancel the planned Trip.  

3. The government of the Country of Departure or 
Country of Arrival advices against the travel, provided 
this Policy was issued prior to the official government 
announcement of a travel ban. The claimant must 
provide us with the official government 
memorandum advising against travel to their 
intended destination.  

4. 50% sublimit applies for any claim related to Covid-19 
under this Section 
 

Except as provided above, all other terms and conditions 
of the Policy shall remain unchanged and continue to be 
binding on the Policyholder. 

 التأييد  

19-تمديد كوفيد  

 
يرجى مالحظة أن هذا المصادقة يجب أن يرفق ويشكل جزًءا من صياغة  

. 2020أغسطس   12السياسة للسياسات المشتراة من   
 

 
 التعريفات:

 

يشير إلى مرض معد تسببه متالزمة الجهاز التنفسي 

(،  Cov-2- )سارس   2الحادة الوخيمة فيروس كورونا 

  CoV-2 استبعاد أي طفرة أو اختالف في سارس

 

19- كوفيد  

 

جميع المصطلحات المحددة والمراجع المفسرة في البوليصة ستكون لها نفس  

المعنى والبناء في هذا التأييد. كجزء من هذا التأييد، تمت إضافة العبارة  

لخطط : التالية في صياغة النهج لكافة أنواع ا  

 

 

 

 إلغاء الرحلة  

 

 الشروط المطبقة اللغاء الرحلة  :  

في غضون أربعة   19- بكوفيديتم تشخيص الشخص المؤمن عليه  1

( يوما أو أقل قبل تاريخ السفر مما يؤدي إلى الحاجة إلى  14عشر )

. إلغاء الرحلة المخطط لها  
 

من قبل الطبيب المسجل بأن يكون في   ينصح الشخص المؤمن عليه 2

الصحي اإلجباري وتكون الرحلة المخططة في غضون فترة  الحجر 

. الحجر الصحي مما يؤدي إلى الحاجة إلى إلغاء الرحلة المخطط لها  

 
تنصح حكومة بلد المغادرة أو بلد الوصول بعدم السفر، شريطة أن   3

قبل اإلعالن الرسمي للحكومة عن حظر   بوليصةيتم إصدار هذه ال

ة أن يقدم لنا مذكرة حكومية رسمية  صاحب المطالب   السفر. يجب على

. تنصح بعدم السفر إلى وجهته المقصودة  

 
  19- ٪ من المطالبات المتسامية ألي مطالبة تتعلق بكوفيد05تطبق  4

 بموجب هذا القسم. 

 
باستثناء ما هو منصوص عليه أعاله، تبقى جميع البنود والشروط األخرى  

. دون تغيير وستظل ملزمة لحامل الوثيقة بوليصةلل  
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Schedule of Benefits and Limitations 
Outbound International Travel Insurance Travel 

Cancellation 

 

والقيود المنافع  جدول -مختارة خطط  
 دولي للخارج إلغاء السفر  وثيقة تأمين ســفر

 

 

One Way 

Plans 
Platinum 

(USD) 
Gold 

(USD) 
Silver 

(USD) 
 التغطية الفضية  

 )دوالًرا أمريكي(
 التغطية الذهبية 

 )دوالًرا أمريكي(
 التغطية البالتينيه 

 )دوالًرا أمريكي(
طريقة خطة  

 واحدة 

1 – 3 Days Up to 3,000 Up to 2,000 Up to 1,500 
إلى يصل ما   

1,500 
إلى يصل ما  

2,000 
إلى يصل ما  

3,000 

3 إلى 1 من  

 أيام 

         
Return 

Plans 
Platinum 

(USD) 
Gold 

(USD) 
Silver 

(USD)  
 التغطية الفضية 

 )دوالًرا أمريكي(
 التغطية الذهبية 

 )دوالًرا أمريكي(
 التغطية البالتينيه 

 )دوالًرا أمريكي(
العودة  خطة  

1 – 7 Days Up to 3,000 Up to 2,000 Up to 1,500  
إلى يصل ما  

1,500 

إلى يصل ما  

2,000 

إلى يصل ما  

3,000 
7 إلى 1 من  

 أيام 

8 – 15 Days Up to 3,500 Up to 2,500 Up to 2,000  
إلى يصل ما  

2,000 

إلى يصل ما  

2,500 
إلى يصل ما  

3,500 
15 إلى 8 من  

 يوما

16–30 Days Up to 4,000 Up to 3,000 Up to 2,500  
إلى يصل ما  

2,500 

إلى يصل ما  

3,000 

إلى يصل ما  

4,000 
30 إلى 16 من  

 يوما

5% Excess is applicable for all sections  

 
 ٪ على جميع األقسام  5بنسبة  االستقطاعتطبق  
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DEFINITIONS  التعريفات 
Wherever the following words and expressions appear in 

this Policy they will always mean what is set out below: 
المعاني  الوثيقة،  هذه  في  وردت  أينما  التالية،  والعبارات  الكلمات  تحمل 

 المذكورة أدناه: 
Word or 

Expression 

Meaning   الكلمة أو التعبير  المعنى 

We, Our, Us, 

Buruj or Company 

Buruj Cooperative Insurance Company.  نحن، لنا، بروج أو   شركة بروج للتأمين التعاوني

 الشركة 

You, Your, 

Policyholder  

The natural or legal person who subscribes 

the Policy with the Company and who is 

bound by the obligations arising therefore, 

save those which, owing to their nature, must 

be complied with by the Insured. 

 

الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يشترك في الوثيقة 

مع الشركة والذي يتقيد بالواجبات التي تنشأ عن ذلك،  

ما عدا تلك الواجبات، التي بحكم طبيعتها، يجب التقيد  

 ن له. بها من قبل المؤم

 أنت، لك، حامل الوثيقة 

Insured The principal Insured Person who must 

comply with the obligations arising from the 

Policy as if being the Policyholder and  to 

whom the definition of “Insured Person” 

stated here below will also apply. 

 

بالواجبات  يتقيد  أن  يجب  الذي  األساسي  له  المؤمن 

الوثيقة وكما   أنه حامل  لو  الوثيقة كما  تنشأ عن  التي 

تعريف   أيضا  عليه  عليه“ينطبق  المؤمن   ”الشخص 

 المذكور أدناه.

 المؤمن له 

Insured Person Within the validity period of the Policy, the 

person aged between 2 and 75 years at the 

time of booking a covered flight, and whose 

name is specified in the Policy, with respect 

to whom the Premium has been paid before 

his or her travel and who is a permanent 

resident in the Country of Residence. 

Not eligible as “Insured Person”: 

ضمن مدة سريان مفعول الوثيقة، الشخص الذي يبلغ 

عند اجراء حجز لرحلة    سنة     75سنتين وعمره بين  

في الوثيقة، والذي سدد    ا محدد    ، يكون اسمه  مغطاة

عليه القسط قبل سفره ويكون مقيما بصورة دائمة  في  

 . بلد اإلقامة

 

ليكون "شخص المؤهل  غير  عليه"    الشخص  مؤمن 

 هو: 

 الشخص المؤمن عليه  

a) The Insured intending to travel more 

than 30 consecutive days  for Return 

Trip policies and up to 72 hours for One 

Way Trip policies  

تزيد   .أ لمدة  السفر  ينوي  حين  له    30  عنالمؤمن 

لوثائق بالنسبة  سفرة  كل  عن  متواصال    يوما 

والعودة   الذهاب    ساعة   72  لغاية و  رحالت 

 لرحلة ذهاب. متواصلة بالنسبة للوثائق 

b) Persons of less than 2 years of age at the 

time of booking a covered flight. 
عن   .ب  أعمارهم  تقل  الذين  عند  األشخاص  سنتين. 

 طيران مغطاة. اجراء حجزلرحلة  

c) Persons aged over 75 years old at the 

time of booking a covered flight, except 

in case a specific Plan including such 

Cover for persons aged from 76 years is 

contracted. 

الذين   .ت  وما 75أعمارهم    تتجاوزاألشخاص  عاما 

، إال    عند اجراء حجز لرحلة طيران مغطاة  فوق

تغطية   يتضمن  معين  برنامج  وجود  حالة  في 

 عاما وما فوق.  76أشخاص يبلغون 

d) Those who have initiated their trip prior 

to the insurance underwriting. 

 

إصدار   .ث  قبل  رحلتهم  باشروا  الذين  األشخاص 

 الوثيقة.

e) Insured travelling for work reasons 

(paid or otherwise), undertaking 

physical or manual hazardous activities 

such as: driving heavy vehicles, use of 

machinery, loading and unloading, 

working at heights or in confined 

spaces, assembly of machinery, 

working on floating or underwater 

platforms, mines or quarries, use of 

chemical substances, laboratory work 

of any kind and any other hazardous 

activities.  

المؤمن له الذي يسافر لدواعي العمل )سواء كان  .ج

مقابل أجر أو غير ذلك(، وتقوم بنشاطات جسدية  

مثل:   خطيرة  يدوية  المركباتأو  ، الثقيلة  قيادة 

في   العمل  والتفريغ،  التحميل  اآلالت،  استخدام 

أماكن مرتفعة أو ضيقة، تجميع الماكينات، العمل 

في   العمل  الماء،  تحت  أو  عائمة  منصات  على 

المناجم أو المقالع، استخدام مواد كيمائية، أعمال 

نشاطات   وأي  كانت  نوع  أي  من  المختبرات 

 خطرة أخرى.   
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Accident/ Accidental  

 

The bodily injury suffered within the 

validity period of the Policy, deriving from a 

violent, sudden, unforeseen external cause 

not intended by the Insured.  
For the purposes of this Policy, the following 

shall also be construed to be Accidents: 

مدة   صالحية  خالل  تحصل  التي  الجسدية  اإلصابة 

الوثيقة، والتي تنتج عن سبب عنيف، فجائي وخارجي  

 وغير منظور يكون غير متعمد من المؤمن له.  

الحاالت   اعتبار  أيضا  يجب  الوثيقة،  هذه  إلغراض 

 التالية على أنها حوادث: 

 طارئ  حادث/

a. Asphyxia or injuries as a consequence of 

gases or vapours, immersion or 

submersion, or from the consumption of 

liquid or solid matter other than 

foodstuffs. 

أو   .أ للغازات  كنتيجة  اإلصابات  أو  اإلختناق 

المواد  الستهالك  أو  الغرق،  أو  الغمر  األبخرة، 

 دة غير المواد الغذائية. السائلة أو الجام

b. Infections resulting from an Accident 

covered by the Policy. 
 اإلصابات التي تنجم عن حادث مغطى بالوثيقة. .ب 

c. Injuries that are a consequence of 

surgical operations or medical 

treatments resulting from an Accident 

covered by the Policy. 

 

اإلصابات التي تحصل نتيجة لعمليات جراحية أو   .ت 

 عالجات طبية نتيجة لحادث مغطى بالوثيقة.

Act of Terrorism  

 

An act, including but not limited to the use 

of force or violence and/or the threat of any 

person or group of persons whether acting 

alone, or on behalf of, or in connection with 

any organization, or government, committed 

for political, religious, ideological or similar 

purposes including the intention to influence 

any government and/ or the public, or any 

section of the public in fear.  

 

عمٌل يشمل، ولكن ال يقتصر على، استخدام القوة أو  

بذلك،   التهديد  وأو  قبلالعنف  أو    من  شخص  أي 

أو  منفردين  يعملون  كانوا  أشخاص، سواء  مجموعة 

حكومة،   أو  منظمة  أي  مع  باالرتباط  أو  عن  نيابة 

غايات    أو  عقائدية  دينية،  سياسية،  لغايات  يقترفونه 

التأ بغية  مماثلة،  حكومةأخرى  أية  على  أو    و/  ثير 

 الجمهور أو وضع أي فئة من الجمهور بحالة رعب. 

 العمل اإلرهابي 

Assistance  Company Buruj or the company designated by Buruj 

for the purpose of supplying the Covers of 

this Policy, directly by means of its network, 

on behalf of Buruj. 

شركة بروج أو من تقوم بروج بتعيينه لغرض تقديم  

شبكة   عبر  مباشرة  الوثيقة،  هذه  تغطيات  خدمات 

 خدماتها، بالنيابة عن بروج.

 الشركة المساعدة 

Beneficiary  Person or persons for whom the Insured 

recognizes the right to receive the 

corresponding amount of compensation as 

outlined in this Policy. Should no one have 

been specified, the compensation will form 

part of the Insured’s estate. 

 

الشخص أو األشخاص الذين يقر المؤمن له بحقهم في  

للتعويض كما هو موضح في هذه  استالم المبلغ العائد 

يكون   سوف  مستفيد،  أي  تعيين  يتم  لم  إذا  الوثيقة. 

 التعويض حينئٍذ جزءاً من تركة المؤمن له.

 المستفيد 

Broker  insurance intermediary acting on behalf of 

You on Your insurance 

 

 الوسيط  وسيط تأمين يعمل نيابة عنك على تأمينك. 

Certificate of 

Insurance 

A certificate issued by the Company stating 

Your name as well as the names of all the 

Insured Persons, evidencing the granted 

Cover and specifying the Selected Plan, the 

Geographical Coverage, the period of trip  

and  the Policy effective and expiry date.  

 

شهادة تأمين صادرة من الشركة تحدد إسمك وأسماء  

جميع األشخاص المؤمن عليهم، تثبت التغطية المقدمة  

ومدة   الجغرافية  والتغطية  المختار  البرنامج  وتحدد 

 الرحلة وتواريخ بدء وانتهاء مفعول التأمين.  

 شهادة التأمين  

Children Persons aged between 2 and 18 years.  

 

 أوالد  . سنة 18و  بين سنتين  أعمارهم كونأشخاص ت 

Close Relative Insured’s Spouse, parents, Children, 

grandparents, grandchildren, siblings, mother 

and father in law and brothers and sisters in 

law. 

 

و   أجداده  والده ووالدته، أوالده،  له ،  المؤمن  زوجة 

حماته،   أو  حموه  وأخواته،   إخوته  أحفاده،  جداته، 

 أصهرته وزوجات إخوته. 

 مباشر   قريب
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Contribution  The cost of the insurance granted by this 

Policy or premium 
 اإلشتراك    سعر التأمين الممنوح بموجب هذه الوثيقة أو القسط   

Cover  

 

The Company will immediately provide the 

Insured Persons, the Cover and assistance 

specified under the “Insurance Agreement” 

and the “Covered Benefits” of this Policy for 

mishaps that occur due to unforeseen 

incidents during travels outside their Country 

of Residence. Their Cover shall start at the 

time that they leave their address in the 

Country of Residence, provided that this 

occurrence does not take place outside the 

specified geographical coverage and does not 

take place outside the prescribed travel 

duration between the validity dates of this 

Policy.     

 

 ،مص المؤمن عليها شخمباشرة إلى األستقدم الشركة،  

التأمين"  "اتفاقية  تحت  المعينين  والمساعدة  التغطية 

و"المنافع المغطاة" لهذه الوثيقة عن الحوادث المؤسفة  

أثناء   تحصل  منظورة  غير  ألحداث  نتيجة  تقع  التي 

في   تغطيتهم. يجب أن تبدأ  األسفار خارج بلد اإلقامة

شريطة     الوقت الذي يغادرون عنوانهم في بلد اإلقامة،

التغطية   حدود  خارج  الواقعة  هذه  تحصل  ال  أن 

الجغرافية المعينة وال تحصل أيضا خارج مدة السفرة  

  الموصوفة بين تواريخ سريان مفعول هذه الوثيقة. 

 

 التغطية 

Covered Trip  

 

A One way Trip or Return Trip for the 

purpose of a holiday or journey, undertaken 

by the Insured on board of a flight. The 

maximum duration of any Covered Trip 

must not exceed 30 consecutive days each 

travel for Return Trips and up to 72 hours for 

One Way. 

 

بها  هي   يقوم  وعودة،  ذهاب  رحلة  أو  ذهاب  رحلة 

رحلة أو  عطلة  قضاء  لغرض  له  متن  المؤمن  على 

رحلة طيران. يجب أن ال تتجاوز المدة القصوى ألي  

يوما متتالية بالنسبة لرحلة الذهاب والعودة    30رحلة  

 ساعة بالنسبة لرحلة الذهاب .  72ولغاية 

ة الرحلة المغطا  

Country of 

Residence 

The country where the Insured is permanent 

resident as shown in the Policy Schedule . 

 

دائم كما هو    بشكل  لمؤمن له  يقيم فيه اهو البلد الذي  

 مبين في جدول الوثيقة.

 بلد اإلقامة  

Deductible or Excess  

 

The amount of expenses or the number of 

days which are not covered by the Policy, and 

that are to be paid or supported by the Insured 

before the Policy benefits become payable. 

 

مغطاة   ليست  التي  األيام  عدد  أو  المصاريف  مبلغ 

بالوثيقة، والتي يترتب على المؤمن له دفعها أو تحملها  

 قبل أن تصبح منافع الوثيقة مستحقة الدفع. 

 التحمل أو اإلستقطاع 

Doctor or Physician  

 

An officially registered medical practitioner 

according to the law of the place where the 

Claim happens.    

 

المكان  قوانين  بموجب  رسميا  مسجل  طبي  ممارس 

   . الذي تحصل فيه مطالبة

 الطبيب أو الفيزيائي 

Embassy Means a body of persons entrusted with a 

mission to a sovereign or government 

 

تعني الهيئة أو الشخص الذي يعهد إليه  مهمة تمثيل 

 حاكم  أو حكومة  

 سفارة 

Endorsement an Endorsement will be issued by Buruj 

where there is any alteration to the terms and 

conditions of this Policy 

 

تغيير أو  يتم إصدار تجيير من الشركة حين   يحصل 

 تعديل بأحكام وشروط هذه الوثيقة. 

 تجيير 

Family  Two adults aged 75 and below and up to four 

of their children (including foster children) 

aged between 2 and 18 years when the 

appropriate premium has been paid. All 

persons must reside at the same address and 

be travelling together. All ages referred to 

are at the date of travel or First Departure 

Date.  

 

سنة أو أقل مع عدد    75شخصين بالغين يكون عمرهم  

إلى   يصل  أبنائهم  تكون   4من  المتبنين(  فيهم  )بما 

و    أعمارهم القسط    18بين سنتين   يكون  سنة حين 

األشخاص   جمبع  أن  يجب  مسدداً.  عليهم  المترتب 

جميع   معاً.  مسافرين  ويكونوا  العنوان  بنفس  قاطنين 

األعمار المشار إليها هي األعمار التي تكون بتاريخ  

 أول مغادرة. تاريخ السفر أو 

 عائلة

First Departure Date The date of departure shown on the Insured 

travel itinerary. 

 

 تاريخ أول مغادرة  تاريخ المغادرة المبين على مسار تذكرة السفر. 
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Fraudulent Claims  

 

When the Insured, Insured person, 

Beneficiary or someone acting on their 

behalf, uses any fraudulent means or devices 

in order to obtain any of the benefits of this 

Policy, consequently. Any claim arising out 

of such means or devices shall be rejected.  

عليه أو المستفيد   له او  حين يستخدم الشخص المؤمن

أو أحد األشخاص الذين يعملون نيابة عنهم أي وسائل  

أو أساليب احتيالية للحصول على أي منافع من هذه  

الوثيقة. سيتم رفض أي مطالبة ناشئة عن تلك الوسائل 

 أو األساليب. 

 مطالبات احتيالية 

Geographical 

Coverage 

Geographic area where the travel, object of 

this insurance takes place, and in which the 

events that occur there have coverage. 

الرحلة   ضمنها  تقع  التي  الجغرافية  المنطقة  هي 

تقع  التي  تكون األحداث  والتي  التأمين  موضوع هذا 

 .فيها مشمولة بالتغطية

 التغطية الجغرافية 

Hazardous Activity  

 

An activity where it is recognized there is an 

increased risk of injury or can be reasonably 

expected to exacerbate an existing medical 

condition. 

نشاط معترف بأنه يتضمن خطرا متزايدا إلصابة أو  

استفحال  يمكن االحتمال بصورة معقولة أن يؤدي إلى  

 ي قائم.وضع طب 

 نشاط خطر 

Home Usual place of residence in Country of 

Residence.  

 

 منزل  .بلد اإلقامةمكان اإلقامة المعتاد في 

Immediate Family 

Member 
The Insured’s spouse, Children, parents, 

grandparents and siblings.  

أوالده،    ، له  المؤمن  أجداده  زوجة  ووالدته،  والده 

 وجداته وإخوته وأخواته. 

 فرد عائلة مباشر 

Insurable  Event An event, loss or damage for which You shall 

be compensated under this Policy. 

عنها   تعويضا  لك  يستحق  ضرر  أو  خسارة  حدث، 

 بموجب هذه الوثيقة. 

 حدث قابل للتأمين 

Illness/ Sickness Any change in health diagnosed and 

confirmed by a legally recognised Doctor 

within the validity period of the Policy and 

which is not comprised or derived from either 

of the following two groups: 

وتأكيده   تشخيصه  يتم  الصحي  الوضع  في  تغيير  أي 

طبيب معترف به قانونا خالل مدة سريان مفعول  من  

من   أي  عن  ينجم  أو  يشمل  ال  والذي  الوثيقة 

 المجموعتين التاليتين: 

 

 / علة   مرض

- Congenital disease: the disease that exists 

at the moment of birth as a consequence 

of hereditary factors or complaints 

acquired during pregnancy. 

الوالدة   - وقت  يوجد  الذي  المرض  خلقي:  مرض 

كنتيجة لعوامل وراثية أو أمراض تكتسب خالل  

 فترة الحمل. 

 
- Pre-Existing disease: the disease that You 

or the Insured Person suffered prior to the 

date of taking out this Policy, even if it 

wasn’t diagnosed. 

 

مرض موجود سابقا: المرض الذي تعاني أنت  أو   -

الحصول   تاريخ  قبل  منه  عليه  المؤمن  الشخص 

 على هذه الوثيقة، حتى لو لم يكن تم تشخيصه.  

Serious Illness Any Illness that requires admission to 

hospital and which, in the opinion of the 

Assistance Company's medical team, 

prevents the Insured Person from continuing 

travel on the date planned, or which involves 

the risk of death 

 

والذي،   بالمستشفى  للتنويم  قبوال  يتطلب  مرض  أي 

يمنع  المساعدة،  للشركة  الطبي  الفريق  رأي  حسب 

بالتاريخ  السفرة  متابعة  من   عليه  المؤمن  الشخص 

 المبرمج له، أو الذي ينطوي على خطر الوفاة.  

 مرض خطير 

Limit  

 

The amounts set forth in the Conditions of 

this Policy, Policy Schedule, Schedule of 

benefits and limits listed under each Plan, 

and which represents the maximum benefits 

(financial, temporary or another kind) 

granted.  

 

المبالغ الواردة في شروط  هذه الوثيقة، جدول المنافع  

والتي تمثل الحد  والحدود المدرجة تحت كل برنامج،  

المنافع  أو  المؤقتة  أو  )المالية  للمنافع  األقصى 

 األخرى( المقدمة. 

 الحدود 

Material Facts  

 

Any fact which is known to You, which is 

likely to influence Us in the acceptance, 

assessment or continuance of this insurance.  

أي حقيقة معلومة منك، قد تؤثر علينا في قبول، تقييم  

 أو االستمرار بهذا التأمين.

 حقائق جوهرية 
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Means of Transport/ 

Common Carrier  

 

Refers to any registered operator, who is 

licensed with the local government and 

provides regular scheduled transportation 

services for individuals who travel as fare 

paying passengers in vehicles as listed 

below: airport limousine, bus, coach, taxi, 

ferry, hovercraft, hydrofoil, ship, train, tram 

or underground train. 

ًً له من   ً ل ُمسجل، يكون مرخصا تشير إلى أي ُمشغ ِّ

نقل منتظم لألفراد   قبل حكومة محلية، يوفر خدمات 

المركبات   في  أجر  مقابل  كركاب  يسافرون   الذين 

 المدرجة أدناه: 

 

ليموزين المطار، حافلة، سيارة تاكسي، عبارة مائية،  

تحن  )قطار  مترو  أو  قطار  سفينة،  قاارب،  حوامة، 

 األرض(.  

النقل   النقل/ وسائل  وسائل 

 المشترك 

Period of Insurance    The period that commences and ends on the 

dates stated in the Policy contracted with the 

Policyholder.   

 

المدة التي تبدأ وتنتهي بالتواريخ المذكورة في الوثيقة 

  .مع حامل الوثيقة المبرمة

    مدة التامين 

Personal Effects  

 

Luggage and clothing (excluding Sports 

Equipment and Valuables) and other articles 

which belong to You (or for which You are 

legally responsible) which are worn, used or 

carried by You during any Trip. 

 

الرياضية   األدوات  )باستثناء  والمالبس  الحقائب 

التي واألشياء   )أو  تمتلكها  التي  النفيسة( واألغراض 

تكون مسؤوالعنها قانونا( والتي تكون مرتديا إياها أو  

 مستخدمها أو حاملها أثناء الرحلة. 

 األمتعة الشخصية 

Policy  Is the Proposal Form, Certificate of 

Insurance, this Policy, the Selected Plan, 

Endorsements, clauses, warranties, 

extensions, terms, conditions, and 

exclusions, all  constituting the insurance 

agreement and contract of Insurance 

between the Company  and the Policyholder.  

هذه   التأمين،  شهادة  التأمين،  طلب  من  تتأل ف 

الم  الوثيقة، النصوص،    نافع،برنامج  التجايير، 

الشروط   األحكام،  التمديدات،  التعهدات، 

التأمين  اتفاقية  جميعها  وتشكل  واالستثناءات، 

 وعقد التأمين بين الشركة وحامل الوثيقة.

 الوثيقة 

Policy Schedule The schedule of insurance or any 

Endorsement schedule We give You 

 جدول الوثيقة  جدول أي تجيير نعطيك إياه.جدول التأمين أو 

Pre-Existing Medical 

Condition/ Medical 

Condition  

Any condition from which You or anyone 

upon whom the Trip depends have suffered 

from, or received any form of medical 

advice, treatment or medication within the 

last twelve months prior to  purchasing this 

insurance Policy.  

 

تتو شخص  أي  أو  أنت  تعاني  وضع  عليه  أي  قف 

االستشارة   من  نوع  أي  عليه  تلقى  أو  منه،  الرحلة 

الطبية، العالج أو التطبيب خالل اإلثني عشر شهرا 

 السابقة لشراء وثيقة التأمين هذه.

الحاالت الصحية السابقة/  

 الحاالت الصحية  

Proposal Form The application for insurance and statements 

made by the Policyholder or the Insured 

based upon which Buruj Cooperative 

Insurance Company will rely in making its 

decision on whether to provide or not 

provide insurance by means of a Policy. 

 

طلب التأمين والتصاريح واإلفادات التي يقدمها حامل 

لتي تعتمد شركة بروج للتأمين  الوثيقة أو المؤمن له وا

التعاوني عليها في اتخاذ قرارها لجهة منح التأمين أو  

 عدم منحه وإصدار وثيقة لذلك. 

 طلب التأمين 

Return Trip It Is a covered trip taken by the Insured for 

the purpose of leisure and/ or business. The 

trip shall start at the time the Insured leaves 

his address in the Kingdom of Saudi Arabia, 

or from the start date shown on the 

Certificate of Insurance, whichever is later, 

and ends on the date he returns to the 

Kingdom of Saudi Arabia or on the date 

shown on the date shown on the Certificate 

of Insurance, whichever is earlier. 

Cover for Trip Cancellation benefit starts 

twenty-four (24) hours following the time 

that the Insured pays the premium.   

Note:  

Traveling in Excess of the Trip limits will 

invalidate the whole cover under this Policy.  

هي رحلة مغطاة يقوم بها المؤمن له لغرض الراحة  

  و/أو العمل. تبدأ الرحلة بالوقت الذي يغادر المؤمن له 

بتاريخ   فيه عنوانه في المملكة العربية السعودية، أو 

الحقاً،  يأتي  أيهما  التأمين،  شهادة  في  المبين  البدء 

بتاريخ عودة المؤمن له إلى المملكة العربية  وتنتهي 

السعودية أو بالتاريخ المبين في شهادة التأمين، أيهما  

 يأتي أوالً.

 

من وقت    ساعة  24تبدأ تغطية منفعة إلغاء الرحلة بعد  

 سداد القسط من قبل المؤمن له. 

 

 مالحظة: 

ذهاب وعودة رحلة   



Travel Cancellation Buruj Cooperative Insurance Company  11 

Special Note: 

The cover under this Policy expires when the 

Insured returns to the Kingdom of Saudi 

Arabia irrespective of the duration of the 

cover. 

 

مفعول   يبطل  المغطاة  الحدود  من  أطول  لمدة  السفر 

 كامل التغطية بموجب هذه الوثيقة. 

 مالحظة خاصة: 

عودة  بتاريخ  الوثيقة  هذه  بموجب  التغطية  تنتهي 

المؤمن له إلى المملكة العربية السعودية بغض النظر  

 عن مدة التغطية.
One Way Trip It Is a covered trip taken by the Insured for 

the purpose of leisure and/ or business. The 

cover shall start at the time the Insured 

leaves his address in the Kingdom of Saudi 

Arabia, or from the start date shown on the 

Certificate of Insurance, whichever is later, 

and ends 72 hours after disembarking the 

flight originating in the Kingdom of Saudi 

Arabia shown on the Certificate of 

Insurance. 

 

هي رحلة مغطاة يقوم بها المؤمن له لغرض الراحة  

ؤمن له  و/أو العمل. تبدأ الرحلة بالوقت الذي يغادر الم

بتاريخ   فيه عنوانه في المملكة العربية السعودية، أو 

  ، الحقاً  يأتي  أيهما  التأمين،  شهادة  في  المبين  البدء 

ساعة منذ وقت مغادرة    72وتنتهي عند انقضاء فترة  

العربية  المملكة  من  المنطلقة  رحلتها،  في  الطائرة 

 السعودية، المبينة في شهادة التأمين.

 

ذهاب رحلة   

 

SAMA Saudi Arabian Monetary Agency. 

 
 ساما  مؤسسة النقد العربي السعودي. 

Selected Plan The plan selected by the Policyholder or the 

Insured, and attached to the Policy Schedule, 

specifying the benefits covered by this 

Policy and the limits and deductibles for 

each benefit.  

 

أو   الوثيقة  حامل  من  اختياره  تم  الذي  البرنامج  هو 

له، يحدد  و  المؤمن  الذي  الوثيقة،  بجدول  المرفق 

المنافع المغطاة بهذه الوثيقة وكذلك الحدود والتحمالت  

 لكل منفعة. 

 البرنامج المختار 

Spouse  Person officially registered as a wife or 

husband of the Insured. 

 

 الزوج  الشخص المسجل رسميا كزوج أو زوجة المؤمن له. 

Valuables  

 

Articles made of or containing gold, silver or 

other precious metals, watches, furs, 

jewelry,  leather goods, animal skins, 

photographic equipment, electrical and 

electronic equipment of any kind, video and 

audiovisual equipment and their media, 

telecommunications equipment including 

mobile phones, telescopes, spectacles and 

sunglasses.  

أصناف مصنوعة من أو تتضمن ذهب، فضة أو أي  

معادن ثمينة، ساعات، فراء، مجوهرات، سلع جلدية،  

كهربائية  أجهزة  تصوير،  أجهزة  حيوانات،  جلود 

وصوت   فيديو  أجهزة   ، نوع  أي  من  وإلكترونية 

ة مع وسائطها، أجهزة االتصاالت الهاتفية بما  وصور 

على   النظارات  التليسكوب،  النقالة،  الهواتف  فيها 

 أنواعها.

 األشياء الثمينة 
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INSURANCE AGREEMENT  اتفاقية التأمين 
The Policyholder having applied to Buruj Cooperative Insurance 

Company (hereinafter called “The Company”) by a Proposal or 

declaration (which shall be the basis of this Policy and is deemed to be 

incorporated herein) and having paid or agreed to pay the due 

Contribution   for such insurance, the Company agrees that the persons 

named  in the Policy Schedule and the Certificate of Insurance and in 

respect of whom the Contribution have been paid are covered under 

this Policy subject to the terms, conditions, Warranties, limits and 

exclusions contained herein. 
 

إلى شركة بروج للتأمين التعاوني )المسماة فيما بعد "الشركة"(   تقدم   حامل الوثيقة  حيث أن

( بطلب تأمين أو تصريح )يشكل أساسا لهذه الوثيقة ويعتبر بأنه يشكل جزءاً ال يتجزأ منها

توافق الشركة على أن يكون     على دفع االشتراك المستحق على هذا التأمين،   ودفع أو وافق

والذين قد تم تسديد االشتراك  وشهادة التامين    الوثيقة  األشخاص الواردة أسماؤهم في جدول  

والشروط   لألحكام  الخضوع  مع  الوثيقة  هذه  بموجب  المقدمة  بالتغطية  مشمولين  عليهم 

 والتعهدات والحدود واالستثناءات المتضمنة ههنا. 

COVERED BENEFITS المنافع المغطاة 
The Company will provide the following benefits only when the Insured 

is travelling outside his Country of Residence for up to a maximum of 

30 consecutive days for Return Trip policies and up to 72 hours for One 

Way Trip Policies. 

 

ولمدة ال تتجاوز  ستمنح الشركة المنافع التالية للمؤمن له، فقط أثناء سفره خارج بلد اإلقامة  

متواصلة    ساعة  72رحلة الذهاب والعودة، و  يوما متواصلة كحد أقصى بالنسبة لوثائق     30

   .الذهاب ةبالنسبة لوثائق رحل 
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SECTION A: LOSSES & DELAYS 
 

 : الفقدان أو الخسائر والتأخيراتأالقسم 

A.1     Travel Cancellation  .السفرة إلغاء      1أ 

• The benefit relating to trip cancellation expenses comes 

into effect at the time that the Company receives 

notification of inclusion of the Insured by the 

Policyholder, and ends at the moment the trip starts 

(boarding the means of group transport used on the trip). 

The benefit will only be valid if it is taken out at the same 

time as the Covered Trip, or as a maximum during the next 

three days. 

ال • بإلغاء  الخاصة  المنفعة،  مفعول  تأخذ      سفرةيبدأ  الذي  الوقت  في 

ب  تضمين إسم المؤمن له من قبل حامل الوثيقة، وينتهي الشركة علماً 

عندما تبدأ الرحلة )الصعود إلى وسيلة النقل الجماعي المستخدمة في  

الرحلة(. ستكون المنفعة سارية فقط إذا كانت ممنوحة في نفس وقت  

 الية.الرحلة المغطاة، أو على األكثر خالل الثالثة أيام الت 

• The Company will indemnify the Insured up to the limit 

specified  in the Selected Plan of the travel cancellation 

expenses charged to the Insured and invoiced to him/her 

in application of the general conditions of sale of his/her 

provider, provided that he/she cancels  the trip  prior to its 

commencement from the Country of Residence or curtails  

it due to: 

الشركة   • البرنامج ستقوم  في  المحدد  المبلغ  له لغاية  المؤمن  بتعويض 

ال إلغاء  المترتبة   سفرةالمختار عن مصاريف   قبل األوان  أيقافها  أو 

ترة عليه تطبيقاً للشروط العامة للبيع المعتمدة  على المؤمن له والمفو

بلد   من  بدئها  قبل  الرحلة  بإلغاء  يقوم  أن  شريطة  الخدمات  مقدم  من 

 نتيجة لما يلي:اإلقامة أو إيقافها قبل األوان  
 

 

o Sudden Illness or Accident of an Insured Person. o .مرض أو حادث مفاجئين لشخص مؤمن عليه 
o Death of Close relative. 

o Hospitalization of a Close Relative, which requires 

the presence of the Insured Person, which is not 

anticipated at the purchase date of the Air ticket. 

o أو دخوله إلى المستشفى وفاة قريب مباشر. 

o  ،عليه المؤمن  الشخص  يتطلب حضور  مباشر  قريب    استشفاء 

 والذي ال يسبق تاريخ شراء تذكرة السفر. 

o The Insured is called for jury service or as a witness 

in a court of law. 

o Serious damage to the Insured Person’s principle 

residence due to fire, flood or similar natural 

disaster,  such as tornado, hurricane, earthquake etc. 

requiring his / her presence. 

o المؤمن له لهيئة المحلفين أو كشاهد لدى إحدى المحاكم.  دعوة 

o   ،ضرر جسيم لسكن الشخص المؤمن عليه الرئيسي نتيجة لحريق

القاموعية،   الزوبعة  مثل  مماثلة  طبيعية  كارثة  أو  فيضان 

 اإلعصار، الزلزال إلخ. يتطلب وجوده.

o Unforeseen civil unrest or natural calamities. 

o Acts of terrorism not anticipated at the purchase date 

of the Air ticket. 

o The Insured Person being kidnapped, detained, 

quarantined, or subpoenaed to attend a civil 

proceeding not anticipated at the purchase date of 

the Air ticket. 

o The Insured Person being mugged during the trip, 

which necessitates the trip curtailment.  

o  .إضطرابات مدنية أو كوارث طبيعية غير متوقعة 

o  .أعمال إرهاب ال تسبق تاريخ شراء تذكرة السفر 

 

o   الحجر في  وضع  أو  احتجز  أو  عليه  المؤمن  الشخص  خطف 

و استدعي لحضور دعوى مدنية وذلك حين  ال يسبق الصحي أ

 تاريخ شراء تذكرة السفر. 

o   إيقاف يستوجب  الرحلة، مما  أثناء  المؤمن عليه  الشخص  سلب 

 الرحلة. 

 
• In the event of trip cancellation or curtailment due to a 

medical condition, the Insured must obtain a medical 

certificate from a Medical Practitioner stating that this 

necessarily and reasonably prevented him from travelling 

or continuing the trip. 

نتيجة لوضع صحي، يجب على المؤمن  أو إيقافها  في حال إلغاء الرحلة   •

بأن هذا   فيه  له الحصول على شهادة صحية من ممارس طبي يذكر 

 الوضع قد منعه بالضرورة وبشكل معقول من السفر أو متابعة الرحلة.

• The Insured shall, as soon as practicable, notify his Travel 

Agent, Tour Operator or provider of transport/ 

accommodation of a trip cancellation, failing which the 

Company’s liability shall be restricted to the cancellation 

charges that would have been applied had the failure not 

occurred. 

على   • منظم  يجب  للسفر،  وكيله  أبالغ  الممكنة  بالسرعة  له  المؤمن 

الرحالت أو مقدم النقل/اإلقامة عن إلغاء الرحلة أو عدم متابعتها، وفي 

حال التقاعس عن اإلبالغ، ستنحصر مسؤولية الشركة بأعباء اإللغاء  

 التي يمكن أن تطبق في حال عدم حصول هذا التقاعس.  

 

 

 

 

 

 

 



Travel Cancellation Buruj Cooperative Insurance Company  14 

 

 

Conditions and Limitations applicable to Section A  أالشروط والحدود المطبقة في القسم 
1. The Insured must obtain written confirmation from the carriers or 

their agents of the actual date and time of departure and the reasons 

for delay before a claim is considered under this Section of the 

Policy. 

يترتب على المؤمن له الحصول على تأكيد خطي من الناقلين أو وكالئهم  -1

النظر   قبل  التأخير  أسباب  وعن  الفعليين   المغادرة  ووقت  تاريخ  عن 

 بمطالبة بموجب هذا القسم من الوثيقة. 

2. Claims under this Section shall be calculated from the actual time 

of departure of the conveyance on which the Insured was booked 

to travel, as specified in the booking confirmation. 

 

 

يتم احتساب المطالبة بموجب هذا القسم اعتبارا من الوقت الفعلي لمغادرة  -2

للمؤمن له للقيام بسفرته، كما هو مفصل في  وسيلة النقل التي حجز عليها  

 تأكيد الحجز.

Special Exclusions for Section A   أاستثناءات خاصة بالقسم 
In addition to the General Exclusions applicable to all the sections, 

The Company shall not be liable for compensation or legal costs 

arising from: 

الشركة   تكون  لن  األقسام،  المطبقة على جميع  العامة  اإلستثناءات  إلى  باإلضافة 

 مسؤولة عن أي تعويض أو تكاليف قانونية ناشئة عن اآلتي: 

a. Baggage delayed, detained or confiscated by customs or any 

local legal authority/body. 

b. Precious stones, contact or corneal lenses, hearing aids, 

spectacles, sunglasses and dental or medical fittings, musical 

instruments, deeds, manuscripts, securities, bicycles and sports 

equipment. 

c. Business goods, samples, tools of trade, motor accessories and 

other items used in connection with the Insured’s employment or 

occupation. 

d. Valuables not in possession of the Insured, unless deposited in a 

hotel safe, safety deposit box or left in the Insured’s locked 

accommodation.  

e. Passport renewal costs. 

f. criminal acts committed by the Insured Person. 

g. Pre-existing medical conditions. 

h. Any effect of a source of radioactivity 

i. Pollution 

j. Epidemic 

k. Pandemic (Covid-19 is Covered) 

l. Natural catastrophes. 

m. Climatic events such as lack of snow, etc. 

n. For any loss which is or will be compensated by the Airline/ 

Common Carrier. 

o. The Insured Person’s failure to check in according to the 

itinerary supplied to the Insured Person or failure to obtain a 

written confirmation from the carriers or their handling agents of 

the number of hours of delay. 

p. Loss or damage due to :- 

• Moths, vermin, wear and tear atmospheric or climatic 

condition or gradual deterioration. 

• Mechanical or electrical failure 

• Any process of cleaning, repairing, restoring or alteration 

q. Traveller cheques 

 

بل الجمارك أو أي سلطة أو تأخير األمتعة أو احتجازها أو مصادرتها من ق .أ

 هيئة محلية رسمية. 

السمعية،  .ب  الوسائط  القرنية،  أو  الالصقة  العدسات  الكريمة،  األحجار 

طب   تجهيزات  أو  الطبية  التجهيزات  الشمسية،  النظارات  النظارات، 

الدراجات والمعدات   المالية،  المخطوطات،  األوراق  الصكوك،  األسنان، 

 الرياضية. 

وأشياء السلع   .ت  السيارات  أكسسوارات  التجارة،  أدوات  العينات،  التجارية، 

 أخرى مستخدمة باإلرتباط مع وظيفة أو مهنة المؤمن له. 

التي ليست في حوزة المؤمن له ما لم تكن مودعة في خزنة   ةاألشياء الثمين  .ث 

 لسالمة  أو متروكة مكان مقفل في محل إقامته. لبالفندق أو صندوق 

 السفر. كلفة تجديد جواز  .ج

 أعمال إجرامية يقترفها الشخص المؤمن عليه. .ح

 حاالت صحية موجودة قبل التأمين.  .خ

 أي تأثير لمصدر إشعاع.  .د

ث  .ذ  التلوُّ

 األمراض المتفشية  .ر

 المعدية. االمراض  .ز

 مغطية (  19- )كوفيدالكوارث الطبيعية. .س 

 عوامل مناخية مثل تأخر سقوط الثلج، إلخ. .ش 

 شركة الطيران / الناقل العام.  عن أي خسارة تم أو سيتم التعويض عنها من .ص

فشل الشخص المؤمن عليه لتسجيل الدخول حسب المسار المعطى إليه أو  .ض

فشله في الحصول على تأكيد خطي من قبل الناقلين أو وكالئهم المخولين 

 عن عدد ساعات التأخر. 

 الخسارة أو الضرر الناجمين عن: .ط 

ية أو المناخية أو  العث، الهوام/ القمل، البلى والتمزق، الحاالت الجو •

 التدهور التدريجي

 أي عملية تنظيف،  إصالح، ترميم أو تعديل •

 العطل الميكانيكي أو الكهربائي •

 الشيكات السياحية.  .ظ 
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SECTION B: PERSONAL ASSISTANCE    القسم ب: المساعدة الشخصية 
B.1   24 Hours Medical Assistance Services .على مدار الساعة الطبية خدمات المساعدة   1ب 

As soon as the Assistance Company is notified about a medical 

emergency resulting from an Insured Person’s Accident or 

Illness, the Assistance Company will contact the medical 

facility or location where the Insured Person is placed and 

confer with the Physician at that location of the Insured to 

determine the best course of action to be taken.  

فور تلقي الشركة المساعدة تبليغا عن وضع طبي طارئ ناجم عن حادث أو  

وجد فيه  مرض لشخص مؤمن عليه، ستتصل بالمرفق الطبي أو بالمكان الذي ي 

الشخص المؤمن عليه وتتفق مع الطبيب في ذلك المكان لتحديد اإلجراء األمثل 

 الذي يجب اتخاذه.  

If possible and if deemed appropriate by the Assistance 

Company, the Insured Person’s Physician will be contacted in 

order to have a better knowledge of the his medical conditions, 

The Assistance Company will then analyse the situation and 

recommend the most appropriate way of providing the 

assistance benefits, as well as arranging hospital admission of 

the Insured at its discretion.  

 

تقرر شركة   المساعدة قد  اعتبرته شركة  وإذا  ممكنا  ذلك  كان  إذا  المساعدة، 

فهم   على  الحصول  أجل  من  عليه  المؤمن  الشخص  بطبيب  االتصال  مناسبا، 

الوضع   بتحليل  المساعدة  الشركة  ستقوم  حينذاك  الصحية،  ألوضاعه  أفضل 

وتوصي بأفضل السبل المالئمة لتوفير منافع المساعدة، باإلضافة إلى ترتيب 

 في المستشفى الذي تراه شركة المساعدة مناسبا.القبول 

B.2 International General Assistance  الدولية العامة ةالمساعد  2.ب 
The Assistance Company will serve as a central point for 

translation and communication for the Insured during 

emergencies.  

 

ستقدم الشركة المساعدة الخدمة على أساس كونها نقطة مركزية للترجمة  

 واالتصال بالنسبة للمؤمن له أثناء الطوارئ. 

The Assistance Company agrees to provide the Insured with 

advice on contacting and using services available from 

consulates, government agencies, translators and other service 

providers that can help in solving travel problems.  

 

 

 

 

 

 

 

توافق الشركة المساعدة على تقديم المشورة للمؤمن له حول االتصال أو 

المترجمين   الحكومية،  الدوائر  القنصليات،  المتاحة من  الخدمات  استعمال 

 ومقدمي خدمات آخرين بإمكانهم المساعدة في حل مشاكل السفرة. 
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GENERAL EXCLUSIONS 
 

 العامة  االستثناءات

1) The Company shall not be liable for any loss, damage, expense, 

Illness and/or bodily injury, directly or indirectly caused by or 

arising out from, and/or during, and/or in consequence of or 

contributed to or aggravated by the following:  

 

الشركة مس  (1 ؤولة عن أي خسارة، ضرر، مصروف، مرض، لن تكون 

و/أو إصابة جسدية، مسببة مباشرة أو غير مباشرة عن و/أو خالل و/أو  

 كنتيجة إلى أو مساهمة في أو متفاقمة عن اآلتي: 

a. The bad faith of the Policyholder, the Insured, or the Insured Person 

by his or her participation in criminal acts, or as a result of his or 

her fraudulent, seriously negligent or reckless actions including 

those actions of the Insured, or the Insured Person in a state of 

derangement or under psychiatric treatment, costs of which are 

themselves excluded; 

لجهة    ، او الشخص المؤمن عليه،  المؤمن لهحامل الوثيقة،    نية  سوء   .أ

مشاركته في أعمال إجرامية أو أو كنتيجة ألفعال احتيالية أو  إهمال  

له    أو المؤمن  بها  يقوم  التي  األعمال  ذلك  في  بما  جسيم  أو  تهور 

عليه   المؤمن  تأثير  الشخص  تحت  أو  ذهني  تشوش  حالة  في  وهو 

 ؛ العالج النفسي الذي تكون تكاليفه مستثناة

b. Extraordinary natural phenomena such as floods, earthquakes, 

landslides, volcanic eruptions, atypical cyclonic storms, falling 

objects from space and aerolites, and in general any extraordinary 

atmospheric, meteorological, seismic or geological phenomenon or 

any other natural disaster; 

ظواهر طبيعية غير اعتيادية مثل الفيضانات والزالزل واالنزالقات   .ب 

االستوائية   واألعاصير  والعواصف  البركانية  والثورات  األرضية 

وسقوط أشياء من الفضاء والطائرات والمركبات الفضائية وبشكل  

عام أي ظاهرة غير عادية جوية أو إرصادية أو جيولوجية أو كارثة  

 طبيعية؛
c. Events arising from Terrorism, mutiny or crowd disturbances;  اإلرهاب أو التمرد أو الشغب الشعبي؛أحداث تنشأ عن  .ت 
d. Events or actions  of the armed forces or security forces in 

peacetime; 

أفعال تقوم بها القوات المسلحة أو قوات األمن في وقت  أحداث أو   .ث 

 السلم؛
e. Wars, with or without prior declaration, and any conflicts or 

international interventions using force or duress. Events arising 

from terrorism, mutiny or crowd disturbances. As well as damage 

caused during the course of strikes; 

إعالنها، وأي صراعات أو تدخالت    الحروب، سواء كان قبل أو بعد .ج

خارجية باستخدام القوة أو اإلكراه. األحداث الناجمة عن اإلرهاب، 

أثناء   الحاصل  الضرر  وكذلك  الشعبية.  الهيجانات  أو  التمرد 

 اإلضرابات؛ 
f. Those caused by or resulting from radioactive materials and nuclear 

energy; 

 ناجماً عن مواد مشعة والطاقة النووية؛ ما يكون مسبباً أو  .ح

g. Those caused when the Insured takes part in bets, challenges or 

brawls, save in the case of legitimate defence or necessity; 

عند   .خ يحصل  أو ما  التحديات  المراهنات،  في  له  المؤمن  اشتراك 

 ؛ أو الضرورة الدفاع عن النفس ةالمشاجرات، إال في حال
h. Illness or injuries existing prior to the claim, unless expressly 

included in the special conditions and subject to payment of the 

relevant additional Premium; 

، ما لم تكن داخلة خطيا قبل المطالبةاإلصابات الموجودة    وأرض  مال .د

ضمن الشروط الخاصة ويكون قد تم دفع القسط اإلضافي المترتب  

 عليها؛  
i. Those that occur as a result of the participation by the Insured in 

competitions, sports and preparatory or training tests; 

نتيجة   .ذ يقع  له  لمشاركة  ما  الرياضات    المنافسات،في  المؤمن 

 واالختبارات التحضيرية أو التمرينية؛
j. Engaging in the following sports: Motor  racing or motorcycle 

racing of any kind, big game hunting, underwater diving using 

artificial lung, navigation in international waters in craft not 

intended for the public transport, horse riding, climbing, pot holing, 

boxing, wrestling of any kind, martial arts, parachuting, hot air 

ballooning, free falling, gliding and, in general, any sport or 

recreational activity that is known to be dangerous; 

ا .ر لتالية: سباقات السيارات والدراجات من اإلنخراط في الرياضات 

الماء   تحت  الغطس   ، الكبيرة  القنص  مباريات  كانت،  نوع  أي 

في   الدولية  المياه  في  اإلبحار  اصطناعي،  تنفس  جهاز  باستعمال 

مراكب غير معدة للنقل العام، الفروسية، التسلق، اكتشاف الكهوف، 

القتالية، الفنون  أنواعها،  على  المصارعة  السقوط    المالكمة، 

بالمظالت، ركوب المناطيد التي تحلق بالهواء الحار، السقوط الحر،  

معروف   ترفيهي  نشاط  أو  رياضة  أي  العموم  وعلى  التزلج، 

   ؛بخطورته
k. Participation in competitions or tournaments organised by sporting 

federations or similar organisations; 

في   .ز اتحادات  المشاركة  قبل  من  المنظمة  والدورات  المباريات 

 ؛رياضية أو منظمات مماثلة
l. Hazardous winter and/or summer sports such as skiing and/or 

similar sports; 

الرياضات الشتوية و/أو الصيفية الخطرة مثل التزلج و/أو رياضات   .س 

 ؛مماثلة
m. Permanent resident and students outside of the residence country.  ؛المقيم الدائم والطالب خارج بلد اإلقامة .ش 
n. The use, as a passenger or crew, of means of air navigation not 

authorised for the public transport of travellers, as well as 

helicopters;  

غير  االستخدام .ص جوية  مالحة  لوسائل  طاقم،  من  فرد  أو  كراكب   ،

 مسموح لها للنقل العام للمسافرين، وكذلك الطوافات )الهليكوبتر(؛ 

o. The Accidents deemed legally to be work or labour Accidents, 

consequence of a risk inherent to the work performed by the 

Insured; 

تعت .ض التي  ذيول خطر  الحوادث  أو طوارئ عمل،  قانونا حوادث  بر 

 ؛يكون من صلب العمل المنجز من المؤمن له

p. Internationally and locally recognized epidemics.  ؛األمراض الوبائية المعترف بها دوليا ومحليا .ط 
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q. Illnesses or injuries arising from chronic ailments or from those that 

existed prior to the Policy inception date; 

عن   .ظ  الناشئة  اإلصابات  أو  المزمنةاألمراض  لك    األمراض  أو 

 الموجودة قبل تاريخ بدء سريان الوثيقة؛
r. Death as a result of suicide, attempted suicide or any self-inflicted 

injuries; 

 ؛ االنتحار، محاولة االنتحار أو أي إصابات يسببها المؤمن له لنفسه .ع

s. Illness or injuries or pathological states caused by voluntary 

consumption of alcohol, drugs, toxic substances, narcotics or 

medicines acquired without medical prescription, as well as any 

kind of mental Illness or mental imbalance; 

االستهالك  المرض أو اإلصابات أو الحاالت المرضية الناجمة عن   .غ

اإلرادي للكحول، العقاقير، المواد السامة، المخدرات أو األدوية التي 

 تستلزم وصفة طبية، وكذلك أي نوع من أنواع األمراض النفسية أو

 ؛عدم التوازن النفسي
t. Illness or injuries resulting from refusal and/or delay, by the Insured 

or persons responsible therefore, in the transfer proposed by the 

Company and agreed by its medical service; 

تأخير من   .ف  تنشأ من جراء رفض و/أو  التي  اإلصابات  أو  المرض 

جانب المؤمن له أو األشخاص المسؤولين عنه في عملية النقل التي 

 : وافق عليه من خدمتها الطبيةتقترحها  الشركة والم 
u. Illness or injuries caused by pregnancy and childbirth or any 

complication therefore or voluntary termination of pregnancy; 

عن   .ق  تنتج  التي  اإلصابات  أو  أي  المرض  أو  الوالدة  أو  الحمل  

 ؛ مضاعفات لها أو إجهاض طوعي للحمل
v. Mental health diseases; الصحية العقلية؛األمراض  .ك   
w. Venereal sexually transmitted diseases.  ؛األمراض المعدية المنقولة جنسيا .ل 
x. All Pre-Existing, congenital and/or Chronic Medical Conditions; الحاالت   .م وكذلك  الوثيقة  سريان  لتاريخ  السابقة  المرضية  الحاالت 

 ؛ الخلقية و/أو المزمنةالمرضية 
y. Any cardiac or cardio vascular or vascular or cerebral vascular 

Illness or conditions or after-effects thereof or complications that, 

in the opinion of a medical practitioner appointed by the Company, 

can reasonably be related thereto, if the Insured Person has received 

medical advice or treatment (including medication) for 

hypertension 2 years prior to the commencement of the covered 

journey; 

أو   .ن أثار  أو  الدماغ   أو  القلب  أنسجة  في  أو  القلب  في  أمراض  أي 

مارس طبي معين من قبل مضاعفات لها، والتي تكون، حسب رأي م

الشركة، مرتبطة أو لها عالقة بها، إذا تلقى الشخص المؤمن عليه 

استشارة طبية أو عالجا )بما في ذلك األدوية( الرتفاع ضغط الدم  

 ؛على مدى عامين قبل بداية الرحلة المغطاة

z. Claims arising from any health condition where such condition has 

already been the subject of a claim under this insurance in respect 

of any earlier trip; 

 

بشأنها   .ه تقديم مطالبات  تم  أوضاع صحية  تنشأ عن  التي  المطالبات 

 ؛بموجب هذه الوثيقة خالل رحالت سابقة

2) Excluded Benefits 2) منافع مسثناة   
a) The services arranged by the Insured or on his own behalf, without 

prior communication or without the consent of The Assistance 

Company, except in case of extreme emergency/urgent necessity. 

In this case, the Insured shall furnish the Company with the 

vouchers and original copies of the invoices; 

الخدمات التي تتدبر من المؤمن له أو بالنيابة عنه، من دون االاتصال  (أ

باستثناء  المسبقة؛  موافقتها  على  الحصول  أو  المساعدة  بالشركة 

له   المؤمن  يقوم  الحالة  الطارئة/العاجلة. في هذه  الضرورة  حاالت 

 الفواتير؛بتزويد الشركة بالمستندات وأصول  

b)  Assistance or medical services, not medically necessary and all 

elective and/or non-emergency medical condition and its 

complications; 

خدمات المساعدة أو الخدمات الطبية، غير  الضرورية طبيا وجميع   (ب 

 اتها؛الحاالت الطبية الطارئة و/أو غير الطارئة و مضاعف

c) Rehabilitation treatments;  معالجة إلعادة التأهيل؛ ال (ت 
d) Prostheses, orthopaedic material or thesis and osteosynthesis 

material, as well as spectacles; 
العظام  (ث  تقويم  ومواد  والتقويم  التجبير  ومواد  الترقيعية  الجراحات 

 ؛ ،وكذلك النظارات
e) Assistance or compensation for events that occurred during a trip 

that had commenced, in any of the following circumstances: 
المساعدة أو التعويض عن األحداث التي تقع أثناء رحلة تكون بدأت   ( ج

 في أي من الحاالت التالية:  
1) Before this insurance comes into force; 

2) With the intention of receiving medical treatment; 

3) After the diagnosis of a terminal Illness; 

4) Without prior medical authorisation, after the Insured had 

been under treatment or medical supervision during the 

twelve months prior to the start of the trip; 

 (  قبل بدء سريان مفعول هذا التأمين؛ 1

 ( بقصد تلقي عالج طبي؛ 2

 ( بعد تشخيص المرض الميؤوس منه؛ 3

( عدم وجود موافقة طبية مسبقة بعد أن كان المؤمن له قيد العالج 4

البدء   تسبق  التي  االثني عشر شهرا  الطبي خالل  أو اإلشراف 

 بالرحلة؛ 
a) Expenses incurred once the Insured is in his Country of 

Residence, those incurred beyond the scope of application of 

the Cover of the insurance, and, in any case, after the dates of 

the travel object of the agreement have elapsed or after 30 

days has elapsed with regards to Return Trip policies and 72 

hours with respect to One Way Trip Policies, since the start 

thereof, notwithstanding what is provided for in the additional 

clauses or in the special conditions; 

 

المصروفات التي يتم تكبدها حين يكون المؤمن له قد أصبح في بلد   ( ح

بعد إقامته، تلك المتكبدة خارج نطاق تغطية التأمين، وفي أي حال،  

يوما من    90انقضاء مواعيد السفرة موضوع االتفاق أو بعد انقضاء  

و  بدايتها،  وعودة   ذهاب  رحلة  لوثائق  بالنسبة    72بالنسبة  ساعة 

مع عدم اإلخالل بما هو منصوص عليه في   ،  لوثائق رحلة ذهاب

 االنصوص اإلضافية أو الشروط الخاصة؛  
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g) Any health services received as out-of-hospital benefits;  أي خدمات صحية يتم تلقيها كمنافع خارج المستشفى؛  ( خ 
h) All expenses relating to dental treatment, dental prostheses, and 

orthodontic treatments; 
ة، جميع المصروفات المتعلقة بعالج األسنان، األسنان االصطناعي  ( د

 وعالجات تقويم األسنان؛  
i)   Services not requiring continuous administration by specialized 

medical personnel; 
إشراف مسؤول طبي   ( ذ تحت  تتطلب عالجا مستمارا  التي  الخدمات 

 متخصص؛
j) Personal comfort and convenience items (television, barber or 

beauty service, guest service and similar incidental services and 

supplies); 

وخدمة   ( ر )التلفزيون  مثل  الشخصية  الراحة  خدمات  أو  مستلزمات 

المستلزمات  من  وغيرها  الضيوف  وخدمة  التجميل  أو  الحالقة 

 والخدمات العرضية(؛
k) Medical services not performed by authorized healthcare service 

providers, except the medical services rendered in a medical 

emergency; 

الخدمات الطبية التي ال يقوم بها مقدم خدمات رعاية صحية معتمد،   ( ز

 باستثناء الخدمات الطبية التي يتم تقديمها في حالة طوارئ؛  

l) Prosthetic devices and consumed medical equipment;  األدوات الترقيعية والمعدات الطبية االستهالكية؛ (س 
m) Treatments and services arising as a result of  hazardous  activities, 

including but not limited to, any form of air flight, motor racing, 

water sports, horse riding, mountaineering, violent sports such as 

judo, boxing, and wrestling, bungee jumping and any professional 

sports activities; 

النشاطات الخطرة، والتي تشمل  العالجات والخدمات التي تنجم عن   (ش 

سيارات،   سباقات  جوية،  رحلة  أي  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على 

الجبال،   تسلق  فروسية،  مائية،  مثل  رياضات  العنيفة  الرياضات 

وأي   )البنجي(   بالحبال  والقفز  والمصارعة،  المالكمة  الجودو، 

 أنشطة رياضات احترافية؛ 
n) Costs associated with hearing tests, vision corrections, prosthetic 

devices or hearing and vision aids; 
البصر، ( ص تصحيح  السمع،  الختبارات  المصاحبة  األدوات    التكاليف 

 الترقيعية أو مساعدات السمع والرؤية؛
o) Patient treatment supplies (including elastic stockings, ace 

bandages, gauze, syringes, diabetic test strips, similar products, 

non-prescription drugs and treatments, excluding such supplies 

required as a result of   healthcare Services rendered during a 

Medical Emergency); 

المطاطة،   ( ض الجوارب  ذلك  في  )بما  المرضى  عالج  مستلزمات 

والضمادات والشاش والسيرنجات، وشرائط اختبارات السكري وما  

شابه ذلك من المنتجات، عالجات أو أدوية ال تستلزم وصفة طبية، 

تلك   الصحية  باستثناء  الرعاية  خدمات  عن  الناتجة  المستلزمات 

 المقدمة أثناء الحالت الصحية الطارئة(؛ 
p) Services rendered by any medical provider relative of a patient for 

example the Insured and the Insured member’s family, including 

spouse, brother, sister, parent or child; 

مثل  (ط  للمريض  نسيبا  يكون  خدمات  مقدم  أي  من  المقدمة  الخدمات 

بما في ذلك الزوجة، األخ، األخت،  المؤمن له وأحد أفراد أسرته،  

 الوالد أو الوالدة أو الولد؛ 
q) All healthcare services & treatments for in-vitro fertilization (IVF), 

embryo transport, ovum and male sperms transport; 
نقل  (ظ  باألنابيب،  للتلقيح  والمعالجات  الصحية  العناية  خدمات  جميع 

 الرحم والسائل المنوي الذكري؛ األجنة، نقل
r) Treatments and services related to viral hepatitis and associated 

complications, except for treatment and services related to Hepatitis 

A; 

المعالجات والخدمات المتعلقة بالتهاب الكبد والمضاعفات المرافقة،   ( ع

 لخدمات المتعلقة بالتهاب الكبد فئة )أ(؛  باستثناء المعالجة وا

s) Air or land medical evacuation except for emergency cases or 

unauthorized transportation services; 
اإلخالء الطبي جوا أو بحرا باستثناء الحاالت الطارئة وخدمات النقل   ( غ

 غير المسموح بها؛
t) Medical services and associated expenses for organ and tissue 

transplants, irrespective of whether the Insured Person is a donor or 

recipient; 

الخدمات الطبية والمصاريف المرافقة لها لزراعة عضو أو نسيج،  (ف 

 بغض النظر عما إذا كان الشخص المؤمن عليه مانحا أو متلقيا؛ 

u) Any test or treatment not prescribed by an authorized physician;   موصوفة من طبيب مرخص؛   أي اختبار أو معالجة غير (ق 
v) Diagnosis and treatment services for complications of excluded 

Illnesses; 
 ؛خدمات التشخيص والمعالجة لمضاعفات األمراض المستثنات (ك

w) Treatment, which in the opinion of the attending Doctor or the 

Assistance Company’s Doctor, can be reasonably delayed until 

the Insured Person’s return to his Country of Residence; 

المساعدة   (ل  الشركة  أو  المعالج  الطبيب  رأي  حسب  التي  العالجات 

 ؛ رجوع الشخص المؤمن عليه إلى بلد إقامتهيمكن تأخيرها لغاية 

x) The Cost of continuing regular medication for any condition for 

which medical advice or treatment was being followed at the time 

of booking or commencing a trip; 

كلفة متابعة تناول األدوية بانتظام عن حالة تم تلقي استشارة طبية   ( م

 ؛ حجز أو بدء الرحلةبشأنها أو معالجة متلقاة بتاريخ 

y) Cosmetic surgery; 

 
 ؛العمليات التجميلية (ن

3) The Company is exempt from liability when, as a result of force 

majeure, it is unable to put into effect any of the benefits specifically 

envisaged in this Policy. 

 

تكون الشركة في حل ٍّ من أي مسؤولية حين تصبح غير قادرة على منح  (3

 أي من المنافع المنوه عنها في هذه الوثيقة، كنتيجة مباشرة لقوة قاهرة. 

4) Any loss, injury, damage or legal liability arising directly or 

indirectly due to any sanction, prohibition and/or restriction per the 

United Nations resolutions, sanctions, laws and/or any regulations. 

 

 

تنشأ   (4 قانونية  أو مسؤولية  أو أية خسارة، إصابة، ضرر  بشكل مباشر 

غير مباشر بسبب أي عقوبة، حظر و/أو قيود ناجمة عن قرارات، األمم 

 المتحدة، عقوبات، قوانين و/أو أية أنظمة.
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GENERAL CONDITIONS 
 

 الشروط العامة

 Interpretation  1-  التفسير 

This Policy, the Certificate of Insurance, the Selected Plan,  and the 

Schedule (which forms an integral part of this Policy) shall be read 

together as one contract and words and expressions to which specific 

meanings have been attached in any part of this Policy or of the 

Schedule shall bear such specific meanings wherever they shall 

appear. 

 

والجدول  )التي تشكل    و البرنامج المختار،إن هذه الوثيقة وشهادة التأمين 

جزءا ال يتجزأ من هذه الوثيقة(، يجب أن تقرأ  جميعها على أنها عقد  

واحد كما أن الكلمات والعبارات التي أعطيت معاني معينة في أي جزء 

الوثيقة   أينما من  المعين  المعنى  ذات  تحمل  أن  يجب  الجدول،  من  أو 

 وردت. 

 Headings  2)  العناوين 

Headings and sub-headings appearing in the Policy are for ease of 

reference only and shall not be deemed to form any part of the context 

or to affect the interpretation of the Policy. Headings do not form part 

of the Policy. 

 

العناوين الرئيسية والعناوين الثانوية التي تظهر في الوثيقة هي ألغراض  

تسهيل الرجوع إلى المحتوى فقط، وال تشكل بأي حال من األحوال أي  

اوين جزًءا  جزء من المحتوى أو تؤثر على تفسير الوثيقة. وال تشكل العن 

 .من الوثيقة

 Singular and Plural  3)  المفرد والجمع 

Words importing the singular number shall include the plural and vice 

versa. 
الكلمات التي ترد بصيغة المفرد تشير أيًضا إلى صيغة الجمع، والعكس  

 صحيح.

 Gender   4)  الجنس 

All words appearing in the gender of one sex shall be taken to include 

both sexes. 

 

جميع الكلمات التي تظهر اتي تظهر بصيغة جنس واحد ، ذكر أو أنثى 

 يجب أن تعتبر متضمنة كال الجنسين.

 Age Eligibility 5) أهلية العمر 

This Policy is available to persons aged between 2 years and 75 years 

at the time of booking a scheduled flight.  

Persons aged more than 75 years will be subject to payment of 

additional premium. 

 

 75و  سنتينهذه الوثيقة متوفرة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

   .طيران مجدولةعند اجراء حجزلرحلة  سنة

سنة دفع قسط   75عن أعمارهم   تزيد ذينسيترتب على األشخاص ال

 إضافي. 

 Dates and Periods 6)  التواريخ والمدد 

All dates and periods stated anywhere in the Policy, Policy Schedule, 

Insurance Certificate and any endorsement to the Policy are 

Gregorian. 

 

التأمين  الوثيقة، شهادة  الوثيقة، جدول  التواريخ المذكورة في  إن جميع 

 وأي تجيير على الوثيقة هي حسب التقويم الميالدي.

 Non-Disclosure, Misrepresentation, Misdescription, 

or Omission  

ه، الوصف الخاطئ أو اإلغفال  (7  عدم اإلفصاح، التمثيل المشو 

If You make a misrepresentation to Us or if You do not comply with 

Your Duty of Disclosure or if You omit to tell Us  material 

information or You make false statements in Your Proposal and We 

issue Your Policy with terms and conditions that are different from 

the terms and conditions that would have been issued had there not 

been any misrepresentation or false statement and Your Duty of 

Disclosure had been complied with, then Your claim may be refused 

and Your Policy will be voided or cancelled. You will still be liable 

to pay to Us the Contribution for the period during which Your 

insurance was in effect. 

 

أ ه  بتمثيل مشو  تقدمت  أغفلت  إذا  إذا  أو  اإلفصاح  في  بواجبك  أخليت  و 

إبالغنا عن معلومات جوهرية أو أدرجت في طلبك للتأمين بيانات خاطئة  

عن  مختلفة  وأحكام  بشروط  وثيقتك  بإصدار  ذلك،  على  بناء  وقمنا، 

الشروط واألحكام التي كنا لنقوم  بإصدارها في غياب قيامك بهكذا تمثيل 

ه أو بيان خاطئ أو في حال التزامك بواجب اإلفصاح، يمكن عندئذ  مشو 

باطلة من أساسها. هذا وستبقى  إلغائها أو اعتبارها  رفض مطالبتك أو 

مسؤوال تجاهنا بما يتعلق بسداد قيمة االشتراك عن المدة التي كان تأمينك 

 فيها ساري المفعول. 

 Medical Examination 8) الفحص الطبي 

We shall be entitled at Our expense to have any Insured or Insured 

Person medically examined or in the event of death, a post mortem 

examination carried out. We will give the Insured Persons, or their 

legal representative reasonable notice of the medical examination. 

 

نفقتنا،  إخضاع أي شخص مؤمنيحق لنا ،   عليه للفحص    له او  على 

سنقوم   الوفاة.  بعد  الجثمان  تشريح   إجراء  الوفاة،  حالة  في  أو  الطبي 

إشعاراً   القانونيين،  ممثليهم  أو  عليهم،  المؤمن  األشخاص  بإعطاء 

 بالفحص الطبي، ضمن مهلة معقولة. 
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 Health Declaration and Conditions 9)  بالوضع الصحي والشروطالتصريح 

The Insured or any person on the wellbeing of whom the intended trip 

may depend shall be in good health. It is further declared that no trip 

shall be covered under the Policy in case:  

a. The Insured or any one up on whom the trip plan depends: 

• Has a Pre-Existing Illness or condition. 

• Has received a terminal prognosis. 

• Is on a waiting list for or have the knowledge of the need for, 

in patient treatment at a medical facility. 

• Is expected to give birth during or within 12 weeks of the 

end of trip. 

b. The Insured is travelling with the intention of obtaining medical 

advice outside the Country of Residence. 

c. The Insured is aware of any circumstances that could reasonably 

be expected to give rise to a claim on this Policy. 

• For the purpose of this Condition, any one upon whom the 

trip plans depend is defined as the close relative of the 

Insured or any one with whom he is travelling whose 

medical condition he could, after reasonable enquiry, be 

expected to be aware of. 

 

حلة المقررة على  يجب على المؤمن له، أو أي شخص يتوقف مصير الر

وضعه الصحي الجيد، أن يكون بصحة جيدة. من المصرح به أيضا بأنه  

 ال يمكن تغطية أية رحلة بموجب هذه الوثيقة في حال: 
 كان المؤمن له أو أي شخص يتوقف عليه مصير الرحلة:  .أ

 يعاني من مرض أو وضع صحي غير جيد سابق لهذا التأمين . •

 تلقى تشخيص يوجود مرض عضال.  •

 على الئحة اإلنتظار أو يعلم بالحاجة إلى اإلستشفاء في مرفق صحي.  •

 ألسبوع من انتهاء الرحلة. 12يتوقع أن تلد خالل الرحلة أو ضمن  •

 

 كان المؤمن له مسافراً بقصد تلقي المشورة الطبية خارج بلد اإلقامة.   .ب

 

كان المؤمن له على علم بأية ظروف يمكن التوقع منطقيا بأنها قد تؤدي   .ت

 لى نشوء مطالبة على هذه الوثيقة.  إ

 

بأنه   • الرحلة  برنامج  عليه  يتوقف  أي شخص  يُعرف  الشرط،  لغرض هذا 

قريب مباشر للمؤمن له أو أي شخص مسافر معه يتوقع بعد تحقيق معقول  

 أن يكون على علم بوضعه الصحي. 

 Medical Records 10)  السجالت الطبية 

It is a condition precedent to Our liability to pay compensation to the 

Insured or any Insured Person that all medical records, notes, and 

correspondence referring to the subject of any claim or to a related 

Pre-Existing condition shall be made available on request to any 

medical adviser appointed by or on Our behalf. 

  

تعويض بدفع  لمسؤوليتنا  تكون   هل  للمومن  إنه شرط مسبق  أن  أوعليه 

جميع السجالت الطبية، المالحظات والمراسالت الخاصة بموضوع أي  

مطالبة أو أي حالة سابقة ذات صلة، متوفرة عند طلب الشركة لها من 

 طبي معي ن من قبلنا أو نيابة عنا.   أي مستشار

 Aggravation of Injury or Disability 11)  تفاقم اإلصابة أو العجز 

If the consequences of an Accident become aggravated by any 

condition or physical disability of any Insured or Insured Person 

which existed before an Accident occurred, the amount of 

compensation payable under this insurance in respect of the 

consequences of the Accident shall be the amount which it is 

reasonably considered would have been payable if such consequences 

had not been so aggravated. 

 

ألي   جسدي  عجز  أو  حالة  أي  جراء  من  حادث،  عواقب  تفاقمت  إذا 

كانت موجودة قبل وقوع الحادث، فسيكون مبلغ   او له  شخص مؤمن عليه

التعويض، القابل  للدفع بموجب هذا التأمين فيما يختص بعواقب الحادث،  

قد   الحادث  تكن عواقب ذلك  لم  لو  الدفع  الذي كان سيترتب  المبلغ  هو 

 تفاقمت.  

 

 Law and Jurisdiction 12) القانون وجهة االختصاص القضائي 

a. In the event of any dispute arising between the Policyholder, or the 

Insured or Insured Person and Us, this insurance contract shall be 

governed and construed in accordance with the laws of the Kingdom 

of Saudi Arabia and the resolutions of such disputes will be governed 

by the Committees for Resolution of Insurance Disputes and 

Violations as stipulated in Article 20 of the Law on Supervision of 

Cooperative Insurance Companies promulgated by Royal Decree M/32 

dated 02/06/1424H. 

 

b. No filing of suit arising out from this Policy will be permitted after the 

expiry of three years from the happening of the occurrence giving rise 

to the suit and the knowledge of the stakeholders of its happening 

unless there is a valid reason convincing the Committees for 

Resolution of Insurance Disputes and Violations. 

بين - أ نزاع  أي  نشوء  حالة  او عليه   في  له  المؤمن  او  الوثيقة   حامل 

السعودية،  العربية  المملكة  التأمين هذا ألنظمة  وبيننا، يخضع عقد 

لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وتختص بالبت فيه  

)   المنصوص رقم  المادة  في  شركات  20عليها  مراقبة  نظام  من   )

)م/ رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  التعاوني  وتاريخ  32التأمين   )

 هـ. 1424/ 2/6

 

 

ال تُسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثالث سنوات   - ب 

على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة  

ك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات  بحدوثها ما لم يكن هنا

 والمخالفات التأمينية.
 

Furthermore, the indemnity under this Policy shall not apply to a 

judgment or order obtained in Saudi Arabia for the enforcement of a 
المملكة  في  صادر  أمر  أو  حكم  أي  على  التعويض  يسري  ال  كذلك، 

العربية السعودية لتنفيذ أي حكم صادر في مكان آخر. وباإلضافة إلى  
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judgment delivered or obtained elsewhere. In addition, the indemnity 

shall not apply to costs and expenses of litigation for legal proceedings 

instituted outside Saudi Arabia. This Policy is issued on the basis that 

indemnifies You in accordance with customary practices, conditions, and 

judgments normally applying in Saudi Arabia. 

 

ذلك، ال يسري التعويض على تكاليف ومصاريف التقاضي فيما يتعلق 

الممل خارج  تكبدها  يتم  التي  القانونية  السعودية.باألتعاب  العربية     كة 

المتبعة،   األعراف  حسب  تعويضك  أساس  على  الوثيقة  هذه  صدرت 

 الشروط واألحكام المطبقة عادة في المملكة العربية السعودية. 

 Fraudulent Claims 13) االحتيالية  المطالبات 

If You or any party covered by Your Policy makes a claim or arranges 

for some other party to make a claim that is in any way false, 

dishonest or fraudulent, then payment of the claim will be refused and 

will take action to recover any amount paid in respect of such 

claim(s).Your insurance Policy may be cancelled.  You will still be 

liable to pay to Us the Contribution for the period during which Your 

insurance was in effect. 

  

أو بمطالبة  بوثيقتك  مغطًى  أي طرف  أو  أنت  تقدمت  قيام   إذا  بترتيب 

طرف آخر بتقديم مطالبة كانت مزيفة أو غير صادقة أو احتيالية بأي 

المطالبة واتخاذ إجراءات السترداد  شكل من األشكال، سيتم رفض سداد  

الغاء   ويجوز  )المطالبات(.  المطالبة  بتلك  يتعلق  فيما  دفعه  تم  مبلغ  أي 

وثيقة تأمينك. وتبقى اً عن سدادك لنا قيمة اإلشتراك عن المدة التي كان  

 خاللها تأمينك ساري المفعول. 

 Other Insurance 14)  التأمين اآلخر 

If at the time any claim arises under this Policy there is any other 

insurance in force covering the same liability, You must promptly 

notify Us of the full details of such other insurance, including the 

identity of the Company and the Policy number, and such further 

information as Buruj may reasonably require.  In this case the 

Company shall not be liable to pay or contribute more than its ratable 

proportion of any claim for such liability. 

 

مطالبة   أي  نشوء  وقت  المفعول  ساري  آخر  تأمين  أي  هناك  كان  إذا 

يغطي   الوثيقة  هذه  على  بموجب  إبالغنا  عليك  يجب  ذاتها،  المسؤولية 

اسم  ذلك  في  بما  اآلخر،  التأمين  لذلك  الكاملة  بالتفاصيل  السرعة  وجه 

شركة التأمين ورقم الوثيقة، وأي معلومات أخرى يمكن أن نحتاج إليها  

في حدود المعقول. لن تكون الشركة. في هذه الحالة ة بأن تدفع أو تشارك 

 من أي مطالبة عن تلك المسؤولية. بأكثر من حصتها النسبية 

 Assignment  15)   التنازل 

This Policy and the rights and obligations of each party hereto 

respectively shall not be assigned by any party to any other without 

the prior consent in writing by either party, which consent shall not 

be unreasonably withheld. 

ال يمكن تحويل مفاعيل هذه الوثيقة وكذلك حقوق وواجبات كل طرف  

فيها من قبل أي طرف من دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة  

 . ب معقول للطرف اآلخر. ال يجوز حجب الموافقة من دون سب 

 Uninsured Costs and/or Expenses 16)  مصاريف غير مؤمنةتكاليف و/أو 

In the event that the Company incurs any cost and/or expense not 

insured under this Policy on Your behalf, the Insured shall 

reimburse such costs and expenses to the Company. 

 

في حال تكبدت الشركة أي تكاليف و/أو مصاريف  غير مؤمنة بموجب  

حينئذ   عليك  يجب  عنك،  نيابة  الوثيقة  أو  هذه  التكاليف  هذه  دفع  إعادة 

 المصاريف إلى الشركة.  

 Reasonable Precautions 17)  التدابير الوقائية المعقولة 

You, the Insured and the Insured Person must take all reasonable care 

a. to prevent  and minimize Accident, injury, Loss, Damage or legal 

liability and act at all times as if uninsured; 

b. to comply with all statutory obligations, by-laws, regulations, 

public authority requirements and safety requirements. 

 يع التدابير الوقائية المعقولة تخاذ جموعلى المؤمن له و عليه ا يجب عليك  

 لمنع حصول خسارة أو ضرر أو مسؤولية قانونية؛   .أ

األنظمة،   .ب  الداخلية،  القوانين  الشرعية،  االلتزامات  بجميع  للتقيد 

 متطلبات السلطة العامة ومستلزمات السالمة. 

 

 Observance of Terms and Conditions 18)  مراعات األحكام والشروط 

The due observance and fulfilment of the terms, provisions, 

conditions, limitations of this Policy in so far as they relate to 

anything to be done or complied with by You or by the Insured or the 

Insured Person and the disclosure of all material facts shall be 

condition precedent to any liability of the Company under this Policy.  

 

If the circumstances in which this Policy was entered into are 

materially altered without the written consent of the Company, the 

Policy shall become null and void. 

 

 

اعات وتنفيذ بنود وأحكام وشروط هذه الوثيقة فيما يتعلق يجب عليك مر

او من قبل الشخص المؤمن    بأي شيء يجب فعله أو اإلمتثال له من قبلك

كما يجب أن يكون اإلفصاح عن أية حقائق جوهرية شرطا   له او عليه،

 سابقا لمسؤولية الشركة بموجب هذه الوثيقة.

 

 

الوثيقة بناء عليها، بشكل جوهري،  إذا ما تغيرت الظروف التي صدرت  

لوثيقة الغية ومن  من دون موافقة الشركة الخطية، سوف تصبح هذه ا

 دون أي مفعول. 

 Cancellation 19) اإللغاء 
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A. How the Insured may cancel his insurance Policy   or 

insurance cover 
 

a. Single trip Policy / Cover (One Way or Return Trip) 

 

The Insured may cancel the Policy /Cover if a new upgraded 

policy is purchased from Buruj with increased number of 

travel days or an upgraded travel plan, then the old policy can 

be cancelled with an email to Buruj with the details of both the 

policies. This email should be provided at least 24 hours prior 

to departure from the first point of origin. 

 

Any flight cancellation by the air carrier is not covered. 

Additionally, where coverage has commenced there shall be 

no refund whatsoever 
Under no circumstances a Policy / Cover is cancelled because the 

Insured decided to cancel or postpone his trip for personal reasons 

and/or when the insurance cover comes into effect. 

 

 وثيقته / تغطيته التأمينية  إلغاء  للمؤمن له  كيف يمكن     
 

 

 وثيقة/ تغطية لرحلة واحدة )رحلة ذهاب أو ذهاب وعودة(  ( أ

 

ترقية جديدة    وثيقةإذا تم شراء    / التغطية  إلغاء الوثيقة  للمؤمن له  يمكن

مع زيادة عدد أيام السفر أو خطة سفر تمت ترقيتها ، فيمكن   بروجمن  

إلكتروني إلى    الوثيقةإلغاء   تفاصيل كلتا     بروجالقديمة مع بريد  مع 

ساعة على األقل    24. يجب تقديم هذا البريد اإللكتروني قبل  تين  الوثيق

 من المغادرة من نقطة األصل األولى.

، تغطية. باإلضافة  غير قابل لل  جويأي إلغاء الرحلة من قبل شركة النقل ال

 حين تكون التغطية قد بدأت فلن يكون هناك أي إعادة للقسط. 

إلغاء   األحوال  بأي حال من  يمكن  تغطيةال   / قرار   وثيقة    بسبب 

بإلغاء تأجيل الرحلة المغطاة ألسباب شخصية وأو    المؤمن له  أو 

 المفعول.  ةساري  التغطية التأمينيةصبح ت عندما 

 

B. How the Policyholder may cancel this Policy 

• The Policyholder may cancel this Policy under the following 

provisions of notice. The Policyholder can do so by giving 

the Company such notice directly or through the 

intermediary of the Policyholder.  

 

• Written Notice by the Policyholder should be sent to the 

Company office that issued this Policy. The Policyholder 

should return the original Policy documents to the Company 

within 7 days of the cancellation date. 

 

• Where the term “Policyholder” involves more than one 

person or party or if there are other parties holding insurable 

interest such as an additional Policyholder(s), The Company 

will only cancel the Policy when written agreement to cancel 

is received from all of the named persons or parties  holding 

insurable interest. 

 

The Policyholder and the Company will remain bound by the terms of 

this Policy in connection with incurred claims. 

 

 

 

 

 كيف يمكن لحامل الوثيقة إلغاء هذه الوثيقة؟  .أ

يمكن لحامل الوثيقة إلغاء هذه الوثيقة بموجب بنود اإلخطار   •

إخطار   طريق  عن  بذلك  القيام  الوثيقة  لحامل  يمكن  التالية. 

 الشركة بذلك مباشرة أو عبر وسيطه. 

 

إخطار   • إرسال  الوثيقة  حامل  على  فرع  خطي  يتعين  إلى 

الوثيقة   حامل  على  يتعين  الوثيقة.  هذه  أصدر  الذي  الشركة 

الشركة خالل  إعادة   إلى  الوثيقة  مستندات  من   7أصل  أيام 

 تاريخ اإللغاء.

 

عندما تشمل عبارة "حامل الوثيقة" أكثر من شخص واحد أو   •

طرف واحد أو عندما يكون لدى أي أطراف أخرى مصلحة  

حامل مثل  بإلغاء   يتأمينية،  الشركة   تقوم   ، إضافيين  وثيقة 

لغاء من قبل جميع الوثيقة فقط عندما تتسلم موافقة خطية باإل

والتي  لها  األشخاص أو األطراف الواردة أسماؤها بالوثيقة

 مصلحة تأمينية.

 

الوثيقة   حامل  يتعلق   ينمتقيدوالشركة  يبقى  فيما  الوثيقة  هذه  بأحكام 

 بالمطالبات الحاصلة. 

C. How the Company may cancel this Policy كيف يمكن للشركة إلغاء هذه الوثيقة؟ - أ 

• The Company or someone acting on behalf of the Company 

may cancel this Policy by informing the Policyholder in 

writing of such cancellation and of the reason(s) under the 

following provisions of notice. The Policy documents should 

be returned to the Company within seven days of the 

cancellation effective date.   

يمكن للشركة أو من ينوب عنها إلغاء هذه الوثيقة بإخطار حامل الوثيقة   •

خطيا بهذا اإللغاء وبأسبابه بموجب بنود اإلخطار التالية. يجب أن تعاد 

 للشركة مستندات الوثيقة خالل سبعة أيام من تاريخ سريان اإللغاء. 

• The Company will give the Policyholder or its Broker this 

notice in person, by fax, or send it to the Policyholder’s 

address last known to the Company by registered, certified, or 

first class mail.  

اكس ستسلم الشركة هذا اإلخطار لحامل الوثيقة أو وسيطه شخصيا، بالف •

أو عن طريق إرساله إلى آخر عنوان لحامل الوثيقة معلوم من الشركة 

 بالبريد المسجل، المصدق أو بالبريد الممتاز.
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• This notice will set the cancellation date which will be no less 

than 30 days after the notice date.  
أقل من   • يكون  لن  الذي  اإللغاء  تاريخ  اإلخطار  يوم من   30سيحدد هذا 

 تاريخ اإلخطار. 

• The mailing of such notice, or the acknowledgment of receipt 

by the Policyholder or its employees Broker, or proof of fax 

transmission, shall be sufficient proof of notice and this 

insurance shall terminate at the date specified in such notice. 

يعد إرسال هذا اإلخطار بالبريد أو إقرار حامل الوثيقة أو العاملين لديه أو  •

تأمين لديه باالستالم أو إثبات اإلرسال بالفاكس بمثابة دليل كافي وسيط ال

 باإلخطار وسينتهي هذا التأمين بالتاريخ المحدد في هذا اإلخطار. 

D. The Contribution 

 Contribution Refund: 

 االشتراك  - ب

 إعادة االشتراك: 
In the event of cancellation by the Policyholder, refund 

Contribution, if any, is calculated according to the following: 
الوثيقة،   قبل حامل  اإللغاء من  إن المرتجع  االشتراكاحتساب  تم  ي في حال    ،

 وجد، كما يلي: 
• If Contribution charged by Buruj upon issuing the Policy was 

based on a minimum and deposit Contribution based on an 

estimated annual turnover provided by the Policyholder: 

 

مبنيا على  • الوثيقة،  إصدار  بروج، عند  المفروض من  االشتراك  كان  إذا 

أساس الحد األدنى والمودع لالشتراك على أساس حجم األعمال السنوي  

 المقدر والمقدم من حامل الوثيقة: 

 
- Where no risks attached under the Policy, then a full refund 

is issued in favor of the Policyholder; 

 

الوثيقة  ر اخطأ جود  عدم و  عند - يصبح كامل االشتراك ،  مغطاة بموجب 

 مستحقا لإلرجاع لصالح حامل الوثيقة؛ 

- Where risks attached under the Policy, a refund 

Contribution will be issued equaling to the difference 

between the minimum and deposit contribution charged 

upon issue of the Policy and the contributions charged by 

Buruj corresponding to the risks that actually attached. 

 

الوثيقة، سيكون االشتراك المرتجع عند وجود أخطار مغطاة بموجب   -

عند   المفروض  لالشتراك  والمودع  األدنى  الحد  بين  للفرق  مساويا 

إلى   تعود  والتي  بروج  المفروضة من  األقساط  الوثيقة  وبين  إصدار 

 األخطار الفعلية المغطاة. 

• If no minimum and deposit Contribution is applicable and 

Contribution is charged by Buruj upon every declaration/ 

Proposal or Certificate of Insurance, then one of the following 

will apply: 

حد أدنى ومودع لالشتراك ويكون االشتراك مفروضا من   تطبيقلم يتم  إذا •

أحد  تطبيق  حينئذ  يتم  تأمين،  شهادة   أو  طلب  تصريح/  كل  على  بروج 

 الخيارين التاليين:

 
- For insurances declared under the Policy but where the 

risk did not attach, a full Contribution refund is issued in 

favor of the Policyholder; 

بالنسبة للتأمينات المصرح عنها بموجب الوثيقة  ولكن لم يبدأ سريان   -

لصالح  لإلرجاع  مستحقا  االشتراك  كامل  يصبح  بعد،  عليها  الخطر 

 حامل الوثيقة؛ 
- For insurances declared and where the risks attached, no 

refund will be due to the Policyholder. 

 

بالنسبة للتأمينات المصرح عنها والتي بدأ عليها سريان الخطر، لن  -

 يستحق لحامل الوثيقة أي اشتراك مرتجع.

• If long term discounts were applicable to this Policy, the 

Policyholder shall refund to the Company the amounts of such 

discounts for the entire insurance periods to which this 

discount was applicable. 

على  • يتعين  الوثيقة،  هذه  على  المدى  طويلة  تطبيق خصومات  جرى  إذا 

الوثيقة أن يعيد للشركة مبالغ هذه الخصومات عن كامل مدة التأمين   حامل

 التي طبقت عليها هذه الخصومات. 

 

• Payment or tender of any unearned Contribution by Buruj to 

the Policyholder shall not be a condition precedent to the 

effectiveness of cancellation but such payment shall be made 

to the Policyholder as soon as practicable, however, no later 

than 30 days. 

 

 

بدفع أي اشتراك غير مستحق من بروجال يمكن اعتبار دفع أو   •  عرض 

حامل الوثيقة شرطا مسبقا لسريان مفعول اإللغاء ولكن يجب أن يتم هذا ل

 يوما. 30الدفع لحامل الوثيقة بالسرعة المتاحة وخالل مدة ال تتجاوز 

The Policyholder remains responsible to settle any amount 

due on this Policy after its cancellation. 

 يبقى حامل الوثيقة مسؤوالً عن تسديد أي مبلغ مترتب على هذه الوثيقة بعد إلغائها. 

  
E. Reasons for Cancellation 

The Company may cancel this Policy if one or more of the 

following applies 

 أسباب اإللغاء   - ت

 من الحاالت التالية: للشركة إلغاء هذه الوثيقة عند حصول أي  يمكن

1. where the Policyholder requests cancellation in accordance 

with the terms of this Policy; 
 عندما يطلب حامل الوثيقة اإللغاء بموجب أحكام هذه الوثيقة؛  -1

2. where the Policyholder pays a one-time Contribution and has 

not paid it in full within 14 days of the Issue Date of the Policy; 
عند وجوب تسديد حامل الوثيقة لالشتراك بواسطة دفعة واحدة وال يقوم  -2

 ؛يوما من تاريخ إصدار الوثيقة 14بتسديد االشتراك بالكامل خالل فترة  
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3. where the Company agrees to accept payment of Contribution 

by periodic installment and at least one installment remains 

fully or partially unpaid for a period in excess of 14 days from 

the date on which it was due and payable; 

االشتراك بواسطة دفعات دورية، وتبقى عندما توافق الشركة على تسديد   -3

يوما   14دفعة واحدة  على األقل غير مسددة كليا أو جزئيا لمدة تتجاوز  

 ؛من تاريخ استحقاق سدادها

4. when requested or permitted by Saudi law, regulations, or 

order; 
السعودي أو عندما يكون اإللغاء مطلوبا أو مسموحا به بموجب القانون   -4

 األنظمة أو أمر بذلك؛
5. when the Policyholder does not exercise reasonable care and 

maintenance; 
 عندما ال يمارس حامل الوثيقة العناية والصيانة  بشكل معقول؛ -5

6. where the Policyholder fails to comply with its duty of 

disclosure or where the Policyholder has made a 

misrepresentation to the Company during negotiations prior to 

the issue of this Policy; 

قوم بتمثيل  ي باإلفصاح أو عندما    ه عندما يفشل حامل الوثيقة في تطبيق واجب  -6

ه خالل المفاوضات التي تسبق إصدار هذه الوثيقة؛   مشو 

7. where the Policyholder has failed to comply with a provision 

of this Policy such as terms, conditions, or Warranties; 
عندما يفشل حامل الوثيقة في تطبيق بند من بنود هذه الوثيقة مثل األحكام  -7

 أو الشروط أو التعهدات؛ 
8. where the Policyholder has made a fraudulent claim under this 

Policy or under some other contract of insurance that provides 

cover during the same  period of time that Company’s Policy 

covers the Policyholder. 

مطالبة احتيالية بموجب هذه الوثيقة أو بموجب ب قدم حامل الوثيقة ت عندما ي  -8

ة على نفس المدة الزمنية التي تغطي بعض عقود تأمين أخرى تمنح تغطي

 . وثيقة الشركة فيها  حامل الوثيقة

 Subrogation  20) اإلحالل 

If any payment is made by Buruj under this Policy in respect of a 

claim Buruj will be subrogated to all Your and the rights Insureds 

and the Insured Persons and Buruj shall be entitled to pursue and 

enforce such rights on their behalf and You, the Insured, and 

Insured Persons are required to provide Us with all reasonable 

assistance and cooperation. 

بموجب هذه الوثيقة فيما يتعلق بأي مطالبة، فإنها  مبلغسددت بروج أي   إذا

  بروج ، ويحق لهمفيما يتعلق بجميع حقوق  ومحل المؤمن له وعليه  تحل محلك

، ويكون لزاًما وباسم المؤمن لع وعليه  أن تدرس وتقوي تلك الحقوق باسمك 

 تزويدنا بالقدر المعقول من المساعدة والتعاون.  همعلي 

 Limitations  21)  الحدود 

a. Buruj cannot be held responsible for failure to provide 

services or for delays caused by strikes or conditions beyond 

its control, including, but not limited to, flight conditions or 

where local laws or regulatory agencies prohibit Buruj from 

rendering such services. 

b. You, the Insured and the Insured Persons expressly 

acknowledge and agree that Buruj may utilise the services of 

third parties who are not its employees and that Buruj may 

have a limited ability to control and monitor the actions of 

such parties during the performance of services.  Buruj utilises 

prudent professional criteria in the selection of its 

correspondents and contractors but shall not be liable for their 

acts or omissions. 

c. Buruj reserves the right to limit its liability to one emergency 

evacuation and/or repatriation attributable to any single 

medical condition of an Insured Person. 

 

 

ال تتحمل بروج مسؤولية الفشل في تقديم الخدمات أو التأخيرات التي   .أ

تسببها اإلضرابات أو الظروف التي تقع خارج سيطرتها، بما في ذلك،  

ولكن غير محددة في، شروط الطيران أو حين تمنع القوانين أو األنظمة  

 المحلية شركة بروج من تقديم تلك الخدمات. 

 

له وعليه  خذ  يأ .ب  الوثيقة والمؤمن  وحامل  يمكن  ي علماً خطياً  بأنه  وافق 

لبروج أن تستعمل خدمات الغير الذين ليسوا موظفين لها وأن يكون  

تلك األطراف خالل    ظبط لبروج قدرة محدودة في   أو مراقبة أعمال 

اختيار   في  حكيمة  مهنية  معايير  بروج  تستخدم  للخدمات.  تنفيذهم 

 كنها لن تكون مسؤولة عن أفعالهم أو هفواتهم. مراسليها ومقاوليها ول

 

 

و/أو   .ت واحد  طارئ  بإخالء  مسؤوليتها  في حصر  بحقها  بروج  تحتفظ 

 ترحيل مسند إلى حالة طبية واحدة لشخص مؤمن عليه.   

 Cooperative Insurance Surplus 22)  فائض التأمين التعاوني 

The insurance granted under this Policy is subject to Articles of 

Association of Buruj as a Cooperative Insurance Company. The 

Company’s Board of Directors will distribute to the 

Policyholders, at least ten percent of the net annual surplus arising 

from the insurance operations after meeting management 

expenses, liabilities and contingencies. The amount, time and 

manner of and eligibility to such distribution shall be made in 

accordance with Article No. 70 of the implementing Regulations 

promulgated by Royal Decree No. M/32 dated 02/06/1424H.  

 

بروج  لشركة  األساسي  النظام  إلى  الوثيقة  هذه  بموجب  الممنوح  التأمين  يخضع 

بصفتها شركة تأمين تعاوني. سيقر مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما ال يقل  

% من الفائض السنوي الصافي الناتج عن أعمال التأمين إلى حملة  10عن  

والتزاماتها   اإلدارية  الشركة  مصاريف  اقتطاع  بعد  وذلك  الوثائق  

التوزيع   لهذا  والطريقة واألهلية  والتوقيت  المبلغ  يحدد  وفقاً واحتياطاتها.  

( المادة  الصادرة  70ألحكام  التنفيذية  الالئحة  من  رقم  (  الملكي  بالمرسوم 

 هـ. 06/1424/ 02وتاريخ  32م/
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 Company’s Right to Insert the Insured’s Name in 

the system of the Saudi Company for Fiduciary 

Information (SIMA) 

في   (23 له   ن  المؤمَّ اسم  إدراج  في  الشركة  السعودية حق  الشركة  نظام 

 للمعلومات االئتمانية )سمة( 

The Company may, in case of Your failure to settle the 

Company’s dues, whether they are insurance Premiums or 

Claims, insert the Policyholder’s name in the system of the Saudi 

Company for the Fiduciary Information (SIMA). 

يحق للشركة في حال تعثرك في سداد مستحقات الشركة سواًء أكانت أقساط  

اسم   إدراج  مطالبات  أو  الوثيقةتأمين  السعودية    حامل  الشركة  نظام  في 

 للمعلومات االئتمانية )سمة(. 

 Arbitration  24)  التحكيم 

If We admit liability for a claim but differences arise between 

You and Us as to the amount of loss or damage, such difference 

shall independently of all other questions be referred to the 

decision of an arbitrator which You and Us will appoint.  

 

اعتر مبلغ إذا  حول  وبيننا  بينك  خالف  ونشأ  مطالبة  عن  بمسؤوليتنا  فنا 

المسائل  بشكل مستقل عن جميع  الخالف  ذلك  يحال  الضرر،  أو  الخسارة 

 األخرى إلى قرار محكم واحد نقوم نحن وأنت بتعيينه.

 

If You and We cannot agree on a single arbitrator then such 

difference shall be referred to the decision of two disinterested 

persons as arbitrators of whom one shall be appointed in writing 

by each of the parties (You and Us) within two calendar months 

after having been required to do so in writing by the other party. 

 

حن وأنت من االتفاق على محكم واحد، يجب في تلك الحالة  إذا لم نتمكن ن 

احالة الخالف إلى قرار شخصين حياديين بصفتهما محكمين، يقوم كل من 

الطرفين )أنت ونحن( بتعيين واحد منهما وذلك خالل شهرين تقويميين بعد 

 طلب الطرف اآلخر ذلك كتابةً. 

In case either party shall refuse or fail to appoint an arbitrator 

within two calendar months after receipt of notice in writing 

requiring an appointment, the other party shall be at liberty to 

appoint a sole arbitrator; and in case of disagreement between the 

arbitrators, the difference shall be referred to the decision of an 

umpire who shall have been appointed by them in writing before 

entering on the reference and who shall sit with the arbitrators and 

preside at their meetings. 

 

وفي حال رفض أو عدم تمكن أي من الطرفين من تعيين محكم خالل شهرين  

ين بعد استالم إشعار كتابي بطلب التعيين، تكون للطرف اآلخر حرية تقويمي 

تعيين محكم واحد؛ وفي حالة عدم االتفاق بين المحكمين، تتم إحالة الخالف  

إليه،  بتعيينه كتابة قبل إحالة المسألة  يقوم المحكمان  بينهما  إلى قرار حكم 

 على أن يجلس مع المحكمين ويرأس اجتماعاتهم. 

The death of any party shall not revoke or affect the authority or 

powers of the arbitrator, arbitrators or umpire respectively; and in 

the event of the death of an arbitrator or umpire, another shall in 

each case be appointed in his stead by the party or arbitrators (as 

the case may be) by whom the arbitrator or umpire so dying was 

appointed. 

 

ال تؤدي وفاة أي طرف إلى إلغاء صالحيات أو سلطات المحكم أو المحكمين  

أو الحكم أو التأثير عليها؛ وفي حالة وفاة محكم أو حكم، يقوم الطرف الذي  

ما بتعيينه )حسبما تكون الحالة( بتعيين محكم قام بتعيينه أو المحكمان اللذان قا

 أو حكم خالل ستون يوما للحلول محل المحكم أو الحكم المتوفى. 

The costs of the reference and of the award shall be in the 

discretion of the arbitrator, arbitrators or umpire making the 

award. And it is hereby expressly stipulated and declared that it 

shall be a condition precedent to any right of action or suit upon 

this Policy that the award by such arbitrator arbitrators or umpire 

of the amount of the loss or damage if disputed shall be first 

obtained. 

 

 

 

 

 

تك أو تتحدد  المحكمين  أو  المحكم  لتقدير  وفقًا  التحكيم  وقرار  اإلحالة  اليف 

واإلقرار  النص  يرد  هذا  وبموجب  التحكيم.  قرار  يصدرون  الذين  الحكم 

صراحة بأن قرار التحكيم الصادر عن المحكم أو المحكمين أو الحكم حول  

ب  قيمة الخسارة أو الضرر في حالة االختالف عليها، يعتبر شرًطا مسبقًا يج 

بموجب هذه  دعوى  أو  شكوى  تقديم  في  أي حق  قبل  أوالً  عليه  الحصول 

 الوثيقة.

 Arabic Text to Prevail  25)  سيادة النص العربي 

This Policy is issued in both English and Arabic language. If any 

contradiction between the English and Arabic texts arises, it is 

understood that the Arabic text will prevail. 

تم إصدار هذه الوثيقة باللغتين العربية واإلنكليزية. في حال نشوء تضارب  

 بين النص العربي واإلنكليزي من المفهوم أنه يعتد بالنص العربي. 
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CLAIM PROCEDURES 

 

 إجراءات المطالبة

In the event of any claim the liability of the Company shall be conditional 

on the compliance and continuance to comply by the claimant with the 

terms of this Policy. 

  

 ويستمر بأن يلتزم المطالب    في حال تقديم أي مطالبة ستكون مسؤولية الشركة مشروطة

 باإللتزام  بأحكام هذه الوثيقة. 

1) In the event of a claim under this Policy the Insured or any other 

person or party  covered shall: 

 المؤمن له اوعليه    الشخص  في حال تقديم مطالبة بموجب هذه الوثيقة يتوجب على -1

 : القيام بما يلي

a) Take all reasonable precautions to minimize the loss and 

prevent further loss of the same nature, and damage, Injury, 

Illness or liability; 

من   (أ مزيد  وقوع  ومنع  الخسارة  من  للتقليل  المعقولة  االحتياطات  جميع  اتخاذ 

 الخسارة ذات الطبيعة المماثلة وأي ضرر، إصابة، مرض أو مسؤولية؛

b) Inform the Police as soon as practicable  if property is lost, 

stolen or maliciously damaged; 

في حالة خسارة أو سرقة الممتلكات أو    إبالغ الشرطة بأقرب فرصة ممكنة   (ب

 تضررها عن عمد؛

c) As soon as practicable telephone Us to notify the claim stating 

the Benefits required; 

 بأقرب فرصة ممكنة للتبليغ عن المطالبة مع ذكر المنافع المطلوبة.   بنا  االتصال (ت

 

d) Allow and fully cooperate with any loss adjuster or investigator 

or any other party We may assign to make inquiries on Our 

behalf; 

بتعيينه إلجراء  قوم  نوي خسائر أو محقق أو أي طرف آخر  السماح ألي مس (ث

 ا والتعاون الكامل معه؛تحقيقات نيابة عن 

 

e) Provide  Us with full written details of the event as soon as 

practicable but not later than 30 days after learning that the 

event happened. A claim form may be sent to Insured to provide 

Us with information we may require; 

في أسرع وقت ممكن ولكن خالل    بالتفاصيل الكتابية الكاملة عن الحدث  ناتزويد (ج

نموذج   للمؤمن لهيوًما بعد العلم بوقوع الحدث. وقد نرسل    30ما ال يتجاوز  

 نطلبها؛قد قوم بتزويدنا بالمعلومات التي  يمطالبة  ل 

f) Supply Us with all information and assistance as we may 

reasonably require at his  expense including books, vouchers, 

correspondence, documents, receipts and all entries relating to 

the alleged loss that are in Your possession or control; 

حتاجها في حدود المعقول بكافة المعلومات والمساعدة التي يمكن أن ن  نا ويدتز (ح

نفقت المستندات،  هعلى  المراسالت،  القيد،  سندات  الدفاتر،  ذلك  في  بما   ،

بالخسارة   المتعلقة  القيود  وجميع  تكون  اإليصاالت،  والتي  بنشوئها  المدعى 

 ؛ه أو تحت سيطرت هبحوزت

g) Allow Us to use any legal rights held by the Insured or held by 

any other party covered by this Policy; 

أو يملكها أي طرف المؤمن له  ملكها  ي ونية  السماح لنا باستخدام أي حقوق قان (خ

 ؛هذه الوثيقة آخر مغطى ب

h) Allow Us to negotiate, defend or settle the claim: 

a. in the name of the Insured and on his behalf; 

b. in the name of and on the behalf of any other party 

covered by this Policy; 

 السماح لنا بالتفاوض، المدافعة عن، أو تسوية المطالبة:  (د

 ؛هونيابة عن  المؤمن له باسم -أ

 ؛هذه الوثيقةباسم ونيابة عن أي طرف آخر مغطى ب  -ب

 

i) Send Us as soon as practicable any claim, writ, summons, or 

full details of other relevant legal or other proceedings such as 

an impending prosecution or inquest he receives or becomes 

aware of; and 

استديأن   (ذ أمر قضائي،  مطالبة،  أي  ممكن  أقرب وقت  في  إلينا  أو  رسل  عاء، 

تفاصيل كاملة عن أي إجراءات قانونية أو إجراءات أخرى، ومنها على سبيل  

 صبح على علم بوجوده؛ و يبه أو  هإدعاء  أو تحقيق قائم يتم تبليغ  المثال أي

j) As far as possible use Your best efforts to preserve any 

documents, products, appliances, plant or other items which 

might prove necessary or useful as evidence in connection 

with his claim until We have had an opportunity of inspection; 

بذل أقصى جهد ممكن للحفاظ على أي مستندات، منتجات، أدوات، أجهزة أو  ( ر

  ه مفيدة كأدلة فيما يتعلق بمطالبت  بنود أخرى يمكن أن يتبين أنها ضرورية أو

 إلى أن تتسنى لنا فرصة معاينتها؛

 

k) Make no admission of liability or offer promise or payment of 

any kind; 

 عدم اإلقرار بأي مسؤولية أو إعطاء وعد أو القيام بدفعة من أي نوع كانت؛ ( ز

l) In case of emergency, the Insured or his representative shall, as 

soon as practicable, notify the Assistance Company in order to 

get the Company’s prior approval and follow its advices in all 

respects. 

أشع (س يمثله  من  أو  له  المؤمن  على  يجب  طارئة،  حالة  وجود  الشركة عند  ار 

المساعدة بأسرع وقت ممكن ألجل الحصول على موافقة الشركة المسبقة واتباع  

 توجيهاتها. 

2) The Company will not reimburse or consider reimbursing any 

expenses which were not previously approved. Previously approved 

expenses will have to include the claim number obtained from The 

Assistance Company prior to sending the official receipts and/or 

letter explaining the reason and circumstances of why the Travel 

Assistance Services for which expenses are claimed were not 

obtained from The Assistance Company directly. 

 

 

 

 

 

لن تدفع الشركة أو تنظر بدفع أية مصاريف غير موافق عليها مسبقاً. يجب أن تتضمن  -2

قبل  المساعدة  الشركة  من  المأخوذ  المطالبة  رقم  مسبقاً  عليها  الموافق  المصاريف 

إرسال اإليصاالت الرسمية و/أو خطاب يتضمن شرحا للسبب والظروف التي أدت 

لسفر، التي دُفعت عليها المصاريف  إلى عدم الحصول على خدمات المساعدة في ا

 موضوع المطالبة، مباشرة من الشركة المساعدة.  
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HOW TO MAKE A CLAIM 

 كيف تتقدم بمطالبة 

To make a claim, please contact Us, or the Assistance Company, the 

soonest possible, as shown on the Policy, when something happens that 

You believe You can claim for. Details about making a claim are shown 

in the Policy wording under ‘Claim Procedures’. It is important that 

You take all actions that it is Your duty to take as listed under Claim 

Procedures and Your non-compliance may affect or reduce or void 

Your claim.  

You or any other person acting on Your behalf can  

a. contact Us at the following addresses: 

 

لتقديم مطالبة، يرجى االتصال بنا، أو بالشركة المساعدة، بأسرع وقت ممكن، كما هو مبين 

في الوثيقة، عندما يحدث أي شيء تعتقد أنه يحق لك المطالبة به. وتحتوي الوثيقة على  

تفاصيل حول كيفية تقديم المطالبات تحت عنوان "إجراءات المطالبة". ومن المهم أن تقوم  

ع اإلجراءات التي يكون من واجبك اتخاذها كما هو مبين تحت عنون "إجراءات  باتخاذ جمي

 المطالبة". يمكن أن يؤثر عدم التزامك على مطالبتك أو يؤدي إلى تخفيض قيمتها أو إلغائها.

 

 يمكنك أنت أو أي شخص ينوب عنك أن:

 تتصل بنا على العناوين التالية  .أ

Riyadh - Head Office:    

Canary Center 1st Floor 

Dhabab Street 

P. O. Box 51855 Riyadh 11553 

Tel:  (011) 2938383  Fax: (011) 2172350  

e-mail: claimstrv@burujinsurance.com 

 

 المركز الرئيسي:  – الرياض 
 مركز كناري ، الطابق األول 

  الضبابشارع 

 11553الرياض  51855ص.ب  

 ( 011)  2172350  (  فاكس:011)  2938383  هاتف:

 claimstrv@burujinsurance.comبريد إلكتروني: 

Jeddah:   
The International Economy Tower, 1st Floor 

King Abdullah Street 

P. O. Box 742 Jeddah 21421 

Tel: (012) 6529121  - (012) 6529131 

Fax: (012) 6529136 

e-mail: claimstrv@burujinsurance.com 
 

 جده: 

 برج االقتصاد العالمي، الطابق األول 
 شارع الملك عبد للا 

   21421جدة  742ص.ب 

 ( 012)  6529131 - ( 012)  6529121 هاتف: 

 ( 012)  6529136 فاكس: 

 claimstrv@burujinsurance.com بريد إلكتروني: 

Khobar:   
Al-Diwan Commercial Center 1st Floor 

Dhahran Street 

P. O. Box 1961 Khobar 31952 

Tel: (013) 8946828- (013) 8947117 

Fax: (013) 8951662 

e-mail: claimstrv@burujinsurance.com 

 الخبر: 
 مركز الديوان التجاري، الطابق األول  

 شارع الظهران 

   31952الخبر  1961ص.ب 

 ( 013)  8947117 - ( 013)  8946828 هاتف: 

 ( 013)  8951662 فاكس: 

 claimstrv@burujinsurance.com بريد إلكتروني: 

 

b. or contact Our Assistance Company’s Alarm Center 

which will be available for help 24  hours  /24 and 

7day/7: 

ي سيبقى متوفراً للخدمة على ء للشركة المساعدة الذى أو أن تتصل بمركز الطوار  .ب

 ساعة في اليوم  وسبعة أيام في اإلسبوع  وذلك كالتالي: 24مدى 

Middle East الشرق األوسط 

Tune Protect Commercial Brokerage LLC 

Blue Bay Tower 

Level 8, No. 807,  

Business Bay, 

Dubai, UAE 

P.O. Box: 124177 

Telephone: +971 4 4203920 
 

 تون بروتكت للوساطة التجارية ذ.م.م 

 برج الخليج األزرق 

 ، الطابق الثامن807مكتب رقم: 

 الخليج التجاري 

 اإلمارات العربية المتحدة  ، دبي

 124177ص.ب: 

 +97143619210هاتف: 

Indian Subcontinent شبه القارة الهندية 
Asia Medical Assistance Pvt Ltd 

C/o Private Hospital 4th Floor , 

DLF city II, MG Road Gurgaon 

Haryana India 122002 

Telephone:  +911244688488 

 أسيا الخاصة للمساعدة الطبية ذ.م.م

 بواسطة المستشفى الخاص، الطابق الرابع،

 ، طريق جورجيون إم جي2ف سيتي دي إل إ

 122002حريانا الهند 

 +911244688488هاتف: 
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Europe / North Africa  أوربا / شمال أفريقيا 
AMA Assistance GmbH  

C/o Regus Vienna Le Palais Herrengasse 1-3, 2nd floor 1010 

Wien, Austria 

Telephone: +441786310605 

 إيه إم إيه أسيستانس المحدودة  

  1010،الطابق الثاني، 3-1ريجس فيينا لو باليه هيرنجاس 

 ، النمسا فيينا

 +441786310605هاتف: 

 

US & Canada 

 

 الواليات المتحدة األميركية وكندا
Tune Protect Commercial Brokerage LLC  

Blue Bay Tower,  

Level 8, No. 807,  

Business Bay  

Dubai, UAE  

P.O. Box: 124177  
Telephone: + 17864727700 

 تون بروتكت للوساطة التجارية ذ.م.م 

 برج الخليج األزرق 

 الطابق الثامن، 807مكتب رقم: 

 الخليج التجاري 

 اإلمارات العربية المتحدة  ، دبي

 124177ص.ب: 

   17864727700هاتف: + 

Email address 

 

travelassurance@tuneprotect.com  اإللكترونيعنوان البريد 

Important Notice  مالحظة هامة 
By contacting Us or the Assistance company’s Alarm Center, 

You will  be prompt to provide: 

▪ Passport or Identity card number. 

▪ Assistance card number. 

▪ Full name of the injured and the principal Insured Person. 

▪ The cause of the call. 

▪ The place he/she are located (Hotel/City/Address/Phone number) 
 

 ، سيطلب منك  تقديم ما يلي: ارئ في الشركة المساعدةوبمركز الطأو    بناعند اإلتصال  

 رقم جواز السفر أو رقم الهوية.  •

 رقم بطاقة المساعدة. •

 المصاب وللشخص الرئيسي المؤمن عليه. اإلسم الكامل للشخص  •

 سبب االتصال. •

 مكان وجود الشخص المصاب )الفندق/المدينة//العنوان/رقم الهاتف(  •
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