
 

Schedule of Benefits and Limitations 

Inbound International Travel Policy 

Visit Insurance by Buruj  

 والقيود المنافع  جدول-مختارة خطط

 وثيقة تأمين الســفر الدولي 

 بروج للقادمين تأمين الزيارة من 

Benefits Limits 
Gold Limits 

(USD) 

Gold Plus 

(USD) 

 بلس  ذهبي

 )دوالر أمريكي( 

 ذهبي 

)دوالر أمريكي(   
 الحد المغطاة 

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

A.1 
Medical Expenses and 

Hospitalization  
1أ.  واالستشفاء الطبية المصاريف 15,000 15,000 15,000 15,000  

A.2 
Emergency Medical 

Evacuation 

5,000 

(Subject to  

Medical 

Reimbursement 

Benefit Limit) 

5,000 

(Subject to 

Medical 

Reimbursement 

Benefit Limit) 

5,000 

 للحد تخضع (

 لمنافع األقصى

 ) الطبي التعويض

5,000 

 للحد تخضع (

 لمنافع األقصى

 ) الطبي التعويض

الطارئاإلخالء الطبي   2أ.   

A.3 
Repatriation of Mortal 

Remains 
3أ. ترحيل الجثة   

Section B – PERSONAL ASSISTANCE  القسم ب: المساعدة الشخصية 

B.1 
24-hour Medical 

Assistance Service 

Included Included مشمول مشمول 

 مدار على المساعدة خدمات

 الساعة 
1ب.  

B.2 
International General 

Assistance 
2ب. العامة  الدولية المساعدات  

Section C - PERSONAL ACCIDENT BENEFITS  القسم ت: منافع الحوادث الشخصية 

C.1 
Accidental Death and 

Permanent Disablement  
1ت. لحادث  نتيجة دائم وعجز وفاة 1,500 1,500 1,500 1,500  

5% Excess is applicable for all sections except section A.1 

 

Free cover is afforded for one accompanying named infant per 

Insured person for the following benefits: A.1, A.2, and A.3 & 

C.1 Above. 

 

Benefits applicable for the named infant shall be 10% of the 

above limits 

 

COVID-19 Extension (Covid Plus) applicable only for Gold 

Plan and not for Gold Plus plan:- 

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

per stated in Policy Wording. 

1. Section A.1 – Medical Expenses and Hospitalization  

 

 1.٪ على جميع األقسام باستثناء القسم أ5بة بنس  تحمليتم تطبيق 

 

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

  .أعاله 1و ت. 3.، أ2.، أ1أ. :التالية األقسام / المزايا

 

  الحدود من% 10 المئة في عشرة هي المطبقة الفوائد

 

 

  الذهبية   خطةعلى الينطبق فقط على الخطة الذهبية وليس  )كوفيد بلس(  19كوفيد    تمديد

 بلس

 

 الوثيقة. لما هو مذكور في صياغة  وفقا  19كوفيد  الفوائد التالية هي تغطية موسعة بسبب

 الطبية واالستشفاء  المصاريف- 1.القسم أ  .1

 

 

 

 

 

 شركة بروج للتـأميـن التعاوني 
 

Buruj Cooperative Insurance Co. 


