انكتَت االسترشبدً نهمؤمه نو
انمنبفع
أ.

جًُع يصاسَف انكشف انطبٍ وانخشخُص وانعالج واألدوَت ،وفقا نجذول انىثُقت.

ب.

جًُع يصاسَف انخُىَى بانًسخشفً بًا فٍ رنك انعًهُاث انجشاحُت وجشاحت أو يعانجت انُىو انىاحذ وانحًم وانىالدة.

ج.

يعانجت أيشاض األسُاٌ وانهثت.

د .

اإلجشاءاث انىقائُت يثم انخطعًُاث بًا فٍ رنك انخطعًُاث انًىسًُت وسعاَت األيىيت وانطفىنت ورنك وفق انخعهًُاث انصادسة يٍ صاسة انصحت.

ه .

انحاالث انُفسُت انحادة وفق حذود انًُفعت انًحذدة فٍ جذول انىثُقت.

و.

انحاالث انًشضُت انًعذَت وانخٍ ححخاج إنً عضل بانًسخشفً وانخٍ ححذدها وصاسة انصحت.

انتحذٍذاد واالستثنبءاد
أ-

ىذه انوثَقخ نه تغطٌ انمطبنجبد انتٌ تنشأ عمب ٍهٌ:
)1

اإلطبثخ انزٚ ٙغججٓب انشخض نُلغّ يزؼًذاً.

)2

األيشاع انز ٙرُشأ ثلؼم إعبءح اعزؼًبل ثؼغ األدٔٚخ أٔ انًُشـبد أٔ انًٓذِئبد أٔ ثلؼم رؼبؿ ٙانًٕاد انكؾٕنٛخ أٔ انًخذساد أٔ يب شبثّ رنك.

)3

انغشاؽخ أٔ انًؼبنغخ انزغًٛهٛخ إال إرا اعزذػزٓب إطبثخ عغذٚخ ػشػٛخ ؿٛش يغزضُبح كْ ٙزا انوغى.

)4

يؼبنغخ انؾًم ٔانٕالدح نهًشأح انًزؼبهذ يؼٓب ػهٗ أعبط أَٓب ؿٛش يزضٔعخ.

)5

انلؾٕطبد انشبيهخ ٔانهوبؽبد أٔ انؼوبهٛش أٔ انٕعبئم انٕهبئٛخ انز ٙال رزـهجٓب يؼبنغخ ؿج ٛخ يُظٕص ػهٓٛب كْ ٙزِ انٕصٛوخ (ثبعزضُبء اإلعشاءاد انٕهبئٛخ انز ٙرؾذدْب ٔصاسح انظؾخ يضم انزـؼًٛبد
ٔسػبٚخ األيٕيخ ٔانـلٕنخ).

)6

انًؼبنغخ انزٚ ٙزهوبْب انشخض انًؤيٍ نّ ثذٌٔ يوبثم.

)7

اإلعزغًبو ٔثشايظ انظؾخ انجذَٛخ انؼبيخ ٔانؼالط ك ٙدٔس انشػبٚخ اإلعزًبػٛخ.

)8

أ٘ ػهخ أٔ إطبثخ رُشأ كُزٛغخ يجبششح نًُٓخ انشخض انًؤيٍ نّ.

)9

يؼبنغخ األيشاع انزُبعهٛخ أٔ انز ٙرُزوم ثبإلرظبل انغُغ ٙانًزؼبسف ػهٓٛب ؿجٛبً.

 )10يظبسٚق ػالط انلزشح انالؽوخ نزشخٛض (كٛشٔط َوض انًُبػخ انجششٚخ)  HIVأٔ انؼهم راد انظهخ ثبنـ  HIVثًب كٓٛب يشع اإلٚذص (َوض انًُبػخ انًُكزغجخ) أٔ يشزوبرٓب أٔ يشادكبرٓب أٔ أشكبنٓب
األخشٖ.
 )11عًٛغ انزكبنٛق انًزؼهوخ ثضسع األعُبٌ أٔ رشكٛت األعُبٌ اإلطـُبػٛخ أٔ انغغٕس انضبثزخ أٔ انًزؾشكخ أٔ انزوٕٚى ثبعزضُبء رهك انز ٙرغججذ ػٍ ٔعبئؾ خبسعٛخ ػُٛلخ.
 )12اخزجبساد رظؾٛؼ انُظش أٔ انغًغ ٔانٕعبئم انجظشٚخ أٔ انغًؼٛخ انًغبػذح يب نى ركٍ يـهٕثخ ثأيش انـجٛت انًشخض.
 )13يظبسٚق اَزوبل انشخض انًؤيٍ نّ داخم ٔث ٍٛيذٌ انًًهكخ ثٕعبئم َوم "ؿٛش" عٛبساد اإلعؼبف انزبثؼخ نغًؼٛخ انٓالل األؽًش انغؼٕد٘ ٔعٛبساد اإلعؼبف انًشخض نٓب.
 )14رغبهؾ انشؼش أٔ انظَهَغ أٔ انشؼش انًُغزؼبس.
 )15انًؼبنغخ انُلغٛخ أٔ اإلػـشاثبد انؼوهٛخ أٔ انؼظجٛخ يب ػذا انؾبالد انؾبدح ؽغت عذٔل انٕصٛوخ.
 )16اخزجبساد انؾغبعٛخ يًٓب كبَذ ؿجٛؼزٓب ثخالف رهك انًزؼهوخ ثبألدٔٚخ أٔ انزشخٛض أٔ انؼالط.
 )17ؽبالد انؼؼق أٔ انزشِٕ انخهو ٙإال إرا كبَذ رشكم خـٕسح ػهٗ ؽٛبح انًؤيٍ نّ ،يبػذا انؾبالد انزٚ ٙغت ػالعٓب ثًٕعت هشاس ؿج ٙثبنًشكن انظؾ ٙانًؼزًذ يٍ انًغهظ.
 )18األعٓضح ٔانٕعبئم ٔانؼوبهٛش ٔاإلعشاءاد أٔ انًؼبنغخ ثبنٓشيَٕبد ثٓذف رُظٛى انُغم أٔ يُغ انؾًم أٔ ؽظٕنّ أٔ انؼوى أٔ انؼغض انغُغ ٙأٔ َوض انخظٕثخ أٔ انزخظٛت ثٕاعـخ األَبثٛت أٔ أٚخ
ٔعبئم أخشٖ نهزهوٛؼ االطـُبػ.ٙ

 )19أ٘ ركبنٛق أٔ يظبسٚق إػبكٛخ ٚزكجذْب انًشاكن نهًؤيٍ نّ أصُبء رُٕ ًّٚأٔ إهبيزّ ثبنًغزشلٗ ػذا َلوخ اإلهبيخ ٔاإلػبشخ ك ٙانًغزشلٗ نًشاكن ٔاؽذ نهًؤيٍ نّ ،كًشاكوخ األو نـلهٓب ؽزٗ عٍ انضبَٛخ
ػششح ،أٔ ؽٛضًب روزؼ ٙانؼشٔسح انـجٛخ رنك ؽغت روذٚش انـجٛت انًؼبنظ.
 )20يؼبنغخ انجضٕس (ؽَتّ انشجبة) أٔ أٚخ يؼبنغخ رزؼهن ثبنغًُخ أٔ انجذاَخ.
 )21ؽبالد صسع األػؼبء انًُوٕنخ ٔانُخبع انؼظً ٙأٔ صسع األػؼبء االطـُبػٛخ انجذٚهخ انز ٙرؾم يؾم أ٘ ػؼٕ ثبنغغى.
 )22األخـبس انشخظٛخ انٕاسدح ك ٙهغى انزؼشٚلبد يٍ ْزِ انٕصٛوخ.
 )23أدٔٚخ ٔٔعبئم انؼالط ثبنـت انجذٚم.
 )24األؿشاف انظُبػٛخ ٔاألؿشاف انًغبػذح ،يبػذا رهك انز ٙرزـهجٓب ؽبنخ انًؤيٍ نّ ثًٕعت هشاس ؿج ٙثبنًشكن انظؾ ٙانًؼزًذ يٍ انًغهظ )25( .انزـٛشاد انـجٛؼٛخ نغٍ انٛأط نهًؤيٍ ػهٓٛب
ٔٚشًم رنك رـٛشاد انـًش.
ة-

ىذه انوثَقخ نه تغطٌ انمنبفع انصحَخ وإعبدح انجثمبن إني انموطه األصهٌ فٌ حبنخ انمطبنجبد اننبشئخ مجبشرح عه:

)1

انؾشة ،انـضٔ ،أػًبل انؼذٔ األعُج ،ٙأػًبل انؼذٔاٌ (عٕاء أػهُذ انؾشة أو نى رؼهٍ) ،انؾشة األْهٛخ.

)2

اإلشؼبػبد األَٕٛٚخ أٔ انزهٕس ثبنُشبؽ اإلشؼبػ ٙيٍ أ٘ ٔهٕد َٕٔ٘ أٔ أٚخ َلبٚبد َٕٔٚخ َبرغخ ػٍ اؽزشام ٔهٕد َٕٔ٘.

)3

أػًبل انشَـَت ،اإلػشاة ،اإلسْبة أٔ يب ٚشبثٓٓب يٍ أػًبل.

)4

انخظبئض انًُشَؼخ أٔ انغبيخ أٔ انًزلغشح أٔ أ٘ خظبئض خـشح أخشٖ أل٘ رغًؼبد َٕٔٚخ أٔ أل٘ يٍ يشكَجبرٓب انُٕٔٚخ.

)5

يضأنخ انشخض انًؤيٍ نّ أٔ يشبسكزّ ك ٙخذيخ انوٕاد انًغهؾخ أٔ انششؿخ أٔ ػًهٛبرٓب.

انشروط انعبمخ
()1

إثجبد سرٍبن انمفعول:
رًضم ْزِ انٕصٛوخ انؾذ األعبع ٙيٍ انزــٛخ انزأيُٛٛخ انًوذيخ نألشخبص انًؤيٍ نٓىٔ .نٍ ركٌٕ ْزِ انٕصٛوخ عبسٚخ انًلؼٕل يب نى ُٚضجَ ذ رنك ثغذٔل يٕهغ ػه ّٛيٍ يٕظق يُخَٕل سعًٛبً يٍ انششكخ كًب ٔنٍ ٚغش٘
يلؼٕل أ٘ إػبكخ ػهٓٛب إال إرا أُصجِذ رنك ثًهؾن يُٕهَغ يٍ يٕظق يُخَٕل سعًٛبً يٍ انششكخ.

( )2تحقق شركخ انتأمَه مه حبنخ انمؤمه نو:
أ.

ٚؾن نهششكخٚٔ ،غت أٌ رُزبػ نٓب انلشطخ ،يٍ خالل عٓخ ؿجٛخ يؼزًذح ،كؾض انشخض انًؤيٍَ نّ انز٘ هذيذ ثشأَّ يـبنجخ ػٍ َلوبد هبثهخ نالعزؼبػخ ػهٗ ؽغبثٓب ثؾذ أهظٗ هذسِ يشربٌٔ ،رنك خالل
عزٕٚ ٍٛيبً يٍ ربسٚخ رغهى انًـبنجخ.

ة.

ػهٗ ؽبيم انٕصٛوخ أٔ انشخض انًؤيٍ نّ أٌ ٚزؼبٌٔ ٔٚغًؼ ثبنوٛبو ،ػهٗ َلوخ انششكخ ثبألػًبل انؼشٔسٚخ انز ٙرـهجٓب انششكخ ك ٙؽذٔد انًؼوٕل ثوظذ رؼضٚض أٚخ ؽوٕم أٔ يـبنجبد أٔ رؼٕٚؼبد هبََٕٛخ
يٍ انـٛش ،رضجزّ يغئٕنٛزّ ػُٓب ٔال ٚغٕص نّ انزُبصل ػٍ انؾوٕم إال ثًٕاكوخ انششكخ انظشٚؾخ أٔ انؼًُ.ّٛ

( )3عذو ازدواجَخ انمنبفع:
ك ٙؽبنخ انًـبنجخ ػٍ َلوبد هبثهخ نالعزؼبػخ هبثهخ نألداء نشخض يؤيٍَ نّ ثًٕعت ْزِ انٕصٛوخٚٔ ،كٌٕ يــٗ أٚؼب ،ثبنُغجخ نزهك انُلوبد ،ثًٕعت أ٘ خـخ أٔ ثشَبيظ أٔ رأي ٍٛآخش أٔ يب شبثّ رنك ،كلْ ٙزِ
انؾبنخ ركٌٕ ششكخ انزأي ٍٛيغؤٔنخ ػٍ رــٛخ رهك انُلوبدٔ ،رؾم يؾم انًؤيٍ نّ ك ٙيـبنجخ انـٛش ثذكغ ؽظزٓى انُغجٛخ يٍ رهك انًـبنجخ.
( )4أسبس انتقََذ انمجبشر عهي حسبة انشركخ نذى شجكخ مقذمٌ انخذمخ انمعَنَه:
رظذس ششكخ انزأي ٍٛثـبهخ رأي ٍٛطؾ ٙنكم شخض يؤيٍ نّ ٚؾن نّ ثًٕعجٓب رهو ٙانخذيخ انظؾٛخ نذٖ شجكخ يوذي ٙانخذيخ انًؼ ٍَُٛٛيٍ هجم انششكّ دٌٔ أٌ ٚـهت يُّ رغذٚذ َلوبد رهك انخذيبد.
ٚشعم يوذيٕ انخذيخ انًؼ ٍَُٛٛنهششكخٔ ،ػهٗ أعبط شٓش٘ ،عًٛغ انُلوبد انـجٛخ انًُزكجَذح ثًٕعت انٕصٛوخٔ .روٕو انششكخ ثزوٛٛى رهك انُلوبد ٔيؼبنغزٓبٔ ،إشؼبس ؽبيم انٕصٛوخ ػُذ ثهٕؽ انُلوبد ؽذ انًُلؼخ انوظٕٖ،
ٔك ٙؽبنخ رغبٔص رنك انؾذ ٚؾن نهششكخ انًـبنجخ ثشد رهك انُلوبد خالل يذح ال رضٚذ ػٍ ٕٚ 00يبً يٍ ربسٚخ إثالؿّ ثٓب.
ٔك ٙؽبنخ ػذو روٛذ ؽبيم انٕص ٛوخ ثشد رهك انًظبسٚق نهششكخ خالل انًذح انًؾذدح ٚؾن نهششكخ سكغ األيش إنٗ انًغهظ الرخبر يب ٚهضؤ ،نهششكخ انؾن ك ٙؽزف أٔ اعزجذال أّ٘ يٍ أٔ عًٛغ يوذي ٙانخذيخ انًؼٍَُٛٛ
ألؿشاع ْزِ انٕصٛوخ ،خالل يذح عشٚبَٓب ،ششٚـخ انزُغٛن يغ ؽبيم انٕصٛوخ ٔرؼ ٍٛٛثذٚمٍ ػُٓى ثُلظ انًغزٕٖ.

( )5اإلقتطبع  /انتحمُم:
يغ ػذو اإلخالل ثبنزغٓٛالد انًًُٕؽخ ثًوزؼٗ انوٛذ انًجبشش ػهٗ ؽغبة انششكخ ،كئَّ نششؽ يُهضو ٔإعجبس٘ أٌ ٚوٕو انشخض انًؤيٍ نّ ثذكغ يجهؾ االهزـبع/انزؾًُم (إٌ ٔعذ) ؽغت انوًٛخ انًذكٕػخ نذٖ يشكض
انخذيخ ٔكن ػوذ انًشكض يغ ششكخ انزأئ ،ٍٛأ٘ يؾبٔنخ يٍ عبَت انشخض انًؤيٍ نّ ناليزُبع ػٍ انذكغ عٕف رؼزجش إخالالً ثأؽكبو انٕصٛوخ ٔششٔؿٓب ٔٚجـم يلؼٕنٓب ثبنُغجخ نٓزا انشخض نؾ ٍٛعذاد يجهؾ
االهزـبع.
( )6أسبس تعوٍض انجذل:
ك ٙانؾبالد انـبسئخ ٚغٕص نهشخض انًؤيٍ نّ انؾظٕل ػهٗ انًؼبنغخ انـجٛخ انـبسئخ خبسط انًشاكض ٔانًغزشلٛبد انًؼزًذح يٍ هجم انششكخ ،ػهٗ أعبط رؼٕٚغ انجذلٔ ،كْ ٙزِ انؾبنخ روٕو انششكخ ٔكوبً ألؽكبو
انٕصٛوخ ٔششٔؿٓب ٔرؾذٚذارٓب ٔاعزضُبءارٓب ،ثزؼٕٚغ ؽبيم انٕصٛوخ ػٍ انُلوبد ٔانًظبسٚق انوبثهخ نالعزؼبػخ ؽغت األعؼبس انغبئذِ ششٚـخ رضٔٚذ انششكخ ،خالل ٕٚ 00يبً يٍ ركجذ رهك انُلوبد ،ثبنًغزُذاد
انًؤٚذح انز ٙرـهجٓب.
( )7انموافقبد:
ٚزى انشد ػهٗ ؿهت انًٕاكوبد يٍ هجم ششكخ انزأي ٍٛإنٗ يوذي ٙانخذيخ ػهٗ روذٚى انخذيخ انظؾٛخ نهًغزلٛذ ٍٚخالل يذح ال رضٚذ ػهٗ عز ٍٛدهٛوخ يٍ ٔهذ ؿهت انًٕاكوخ.
( )8انتقَذ ثأحكبو انوثَقخ:
إَّ نًٍ انششٔؽ انغبثوخ نزؾون أ٘ انزضاو ػهٗ انششكخ أٌ ٚكٌٕ ؽبيم انٕصٛوخ ٔاألشخبص انًؤيٍَ نٓى هذ َلًزٔا ٔروًٛذٔا رًبيبً ثغًٛغ االشزشاؿبد ٔانششٔؽ ٔانٕاعجبد ٔاالنزضايبد انٕاسدح كْ ٙزِ انٕصٛوخ.
( )9تسوٍخ انمنبزعبد:
أ٘ خالف أٔ َضاع ُٚشأ أٔ ٚزؼهن ثٓزِ انٕصٛوخ ٚزى انلظم ك ّٛػٍ ؿشٚن انًغهظ ٔانهغبٌ انًشكهخ ثوشاس سئٛظ انًغهظ نهُظش ك ٙيخبنلبد اؽكبو انُظبو ٔرنك ٔكوب نهًبدح ( )11يٍ َظبو انؼًبٌ انظؾ ٙانزؼبَٔ.ٙ

مراجعخ مقذو انخذمخ
أ.

َجب انخأكذ يٍ أٌ يقذو انخذيت يىجىد بانشبكت انخأيُُُت.

ب.

َجب حقذَى بطاقت انخأيٍُ وبطاقت إثباث اإلقايت انساسَت نًىظف اإلسخقبال نذي يقذو خذيت انشعاَت انصحُت.

ج.

إرا كاَج نذَك َسبت يشاسكت طبقاً نًا هى يىضح ببطاقت انخأيٍُ َجب سذادها َقذا وإسخالو إَصال انسذاد

خذمخ انعمالء

الطرفالثالثاإلداري 
ششكت انعُاَت انشايهت انسعىدَت نخسىَت انًطانباث انخأيُُُت هٍ انطشف اإلداسٌ انزٌ حعاقذث يعه ششكت بشوج نهخأيٍُ انخعاوٍَ إلداسة يطانباث وثائق انضًاٌ انصحٍ انخعاوٍَ انخٍ حصذسها.
الموافقاثالطبيت 
َخى انشد عهً طهب انًىافقاث يٍ قبم انطشف اإلداسٌ انثانث إنً يقذيٍ خذيت انشعاَت انصحُت عهً حقذَى انخذيت انصحُت نهًسخفُذٍَ خالل يذة ال حضَذ عهً سخٍُ دقُقت يٍ وقج إسخالو طهب انًىافقت.
لطلةالمساعدة 
َشجً اإلحصال عهً سقى خذيت انعًالء (انطشف انثانث اإلداسٌ) عهً انىاجهت انخهفُت نبطاقت انخأيٍُ5
402290229
إرا نى حخى خذيخكى بصىسة يشضُت أو ألٌ شكىي أخشي َشجً اإلحصال عهً
وحدةخدمتالعمالء نذي ششكت بشوج عهً األسقاو انخانُت5
هاحف سقى  29904030305ححىَهت 9941
فاكس سقى 29904020125
بشَذ إنكخشوٍَmedserv@burujinsurance.com 5

