
Schedule of Benefits and Limitations 

Inbound International Travel Insurance Travel Safe by 

Buruj  

 والقيود المنافع جدول-مختارة خطط
 من للقادمين السفر اآلمندولي  وثيقة تأمين ســفر

 بروج 

One Way Plan 
Platinum 

(USD) 

Gold 

(USD) 

Silver 

(USD) 

التغطية الفضية  

 )دوالر أمريكي(

التغطية الذهبية  

 )دوالر أمريكي(

  البالتينيةالتغطية 

 )دوالر أمريكي(
خطة واحدة ال  

Section A - LOSSES AND DELAYS والطارئة الطبية المساعدة :أ القسم 

A.1 
Delay on 

Arrival * 

Up to 700 

($25/ every 

four (4) 

consecutive 

hours of delay) 

 

Up to 400  

($25/ every 

four (4) 

consecutive 

hours of 

delay) 

Up to 300  

($25/ every 

four (4) 

consecutive 

hours of delay) 

 300ما يصل الى  

 دوالر

كل    \دوالر 25)

أربع ساعات متتالية  

 من التأخير( 

 400ما يصل الى   

 ردوال

كل    \دوالر 25)

أربع ساعات متتالية  

 من التأخير( 

 700ما يصل الى   

 دوالر

كل    \دوالر 25)

أربع ساعات متتالية  

 من التأخير( 

تأخر  

 الوصول*
 1 .أ

A.2 
Baggage 

Delay 

Up to 700 

($25/ every 

four (4) 

consecutive 

hours of delay) 

Up to 400  

($25/ every 

four (4) 

consecutive 

hours of 

delay) 

Up to 300  

($25/ every 

four (4) 

consecutive 

hours of delay) 

 300ما يصل الى  

 دوالر

كل    \دوالر 25)

أربع ساعات متتالية  

 من التأخير( 

 400ما يصل الى  

 دوالر

كل    \دوالر 25)

أربع ساعات متتالية  

 من التأخير( 

 700ما يصل الى  

 دوالر

كل    \دوالر 25)

أربع ساعات متتالية  

 من التأخير( 

تأخر وصول  

 األمتعة 
 2 .أ

A.3 

Baggage 

Damage / 

Loss by 

Common 

Carrier 

Up to 800 

(Any 1 item 

USD100) 

(Valuable item 

USD200) 

Up to 600 

(Any 1 item 

USD100) 

(Valuable 

item 

USD200) 

Up to 500 

(Any 1 item 

USD100) 

(Valuable item 

USD200) 

 500 إلى ما يصل

 عنصر )أي

 ( 100واحد

 الثمينة )األشياء

200 ) 

  إلى ما يصل

600 

 واحد عنصر )أي

100 ) 

 الثمينة )األشياء

200 ) 

 800إلى   ما يصل

 واحد عنصر )أي

100 ) 

 الثمينة )األشياء

200 ) 

ضرر/ خسارة  

األمتعة  

بواسطة  

وسيلة النقل  

 المشترك 

 3 .أ

* Only covers if the delay occurs upon arrival into the 

Countries of Destination 
 * يغطي فقط إذا حدث التأخير عند الوصول إلى بلدان المقصد 

 
 
 

 شركة بروج للتـأميـن التعاوني 
 

Buruj Cooperative Insurance Co. 


