ت�أمني احلياة

كتيب وثيقة
برنامج احلماية للحياة

ما حتتـاج ملعرفتـه

املحتويات

الق�سم
 .1املقدمة
 .2التعريفات
 .3املنافع

 .4ال�شروط والأحكا م

رقم
ال�صفحة
1
2
6

الق�سم الأول
الق�سم الثاين
الق�سم الثالث
الق�سم الرابع
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الق�سم الأول
الق�سم الثاين
الق�سم الثالث
الق�سم الرابع
الق�سم اخلام�س

الق�سم ال�ساد�س

الو�صف

الوفاة لأي �سبب
منفعة الوفاة الناجتة عن حادث
منفعة العجز الكلي الدائم
منفعة الأمرا�ض احلرجة الناجتة عن مر�ض
 .1ال�سرطان
 .2جراحة حتويل ال�شريان التاجي (عمليات
القلب املفتوح)
 .3الأزمة القلبية/جلطات القلب (احت�شاء
ع�ضلة القلب)
 .4الف�شل الكلوي (املرحلة الأخرية من ق�صور
وظائف الكلى)
 .5زرع الأع�ضاء الرئي�سية
 .6ال�سكتة الدماغية

العقد

ُعملة العقد
املدة والتجديد

حدود ال�سن
ت�صحيح ال�سن
التعيني

دفع الأق�ساط وتعرفة الت�أمني وتعديالتها
الق�سم ال�سابع
الإلغاء
الق�سم الثامن
�إنتهاء منافع العقد
الق�سم التا�سع
تغريمكانالإقامةخالل�سريانالتغطيةالت�أمينية
الق�سم العا�شر
الق�سم احلادي ع�شر الإلتزام ب�أحكام العقد
الق�سم الثاين ع�شر التحكيم
الق�سم الثالث ع�شر االخت�صا�ص الق�ضائي
الق�سم الرابع ع�شر الإحتيال والبيانات غري ال�صحيحة والكتمان
الق�سم اخلام�س ع�شر التوافق مع القوانني والت�شريعات

 .5املطالبات

الق�سم ال�ساد�س ع�شر الإجراءات القانونية
الق�سم ال�سابع ع�شر احلدود الإقليمية
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الق�سم الأول
الق�سم الثاين
الق�سم الثالث
الق�سم الرابع
الق�سم اخلام�س

الق�سم ال�ساد�س

 .6اال�ستثناءات

الق�سم ال�سابع
الق�سم الثامن
الق�سم التا�سع
الق�سم العا�شر
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الق�سم الأول
الق�سم الثاين

الق�سم الثالث
الق�سم الرابع

الإ�شعار باملطالبة
�إثبات املطالبة واملتطلبات الطبية

�أدلة �إثبات اخل�سارة/ال�ضرر

م�ستندات املطالبات
امل�ستفيدون
التعوي�ض
دفع املطالبة
�إثبات ال�سن
حدود ال�سن
النطاق اجلغرايف

اال�ستثناءات املطبقة على جميع املنافع

اال�ستثناءات املطبقة على منفعة الوفاة الناجتة
عن حادث
اال�ستثناءات املطبقة على منفعة العجز الكلي
الدائم
اال�ستثناءات املطبقة على منفعة الأمرا�ض
احلرجة

 .1املقدمة
مو�ضوع العقد
متثل كل من �إ�ستمارة الطلب وجدول العقد وهذه الوثيقة و�أية �إ�ضافات مرفقة بها العنا�صر املُ�ش ّكلة لعقد
الت�أمني ووجب االطالع عليها جميع ًا باعتبارها «العقد».
حيث �أن امل�ؤمن عليه قد قدّم �إىل «�شركة �أك�سا للت�أمني (اخلليج) (�ش.م.ب) (م)» (امل�شار �إليها فيما
بعد بـ»ال�شركة») طلب ًا و�إقرار ًا كتابيني واللذين �سيعتربان �سوي ًا مع املعلومات والتفا�صيل املقدمة �إىل
ال�شركة من قبل امل�ؤمن عليه مبثابة الأ�سا�س اخلا�ص بهذا العقد و�ستعترب م�ضمنة فيه.
مت االتفاق مبوجبه على �أنه مقابل دفع ق�سط الت�أمني الأول و �شريطة دفع الأق�ساط الالحقة� ،ستوافق
ال�شركة على توفري املنافع املبينة يف جدول العقد �أو يف اية �إ�ضافات مرفقة به� ،شريطة �أن يبقى هذا
العقد خا�ضع ًا لل�شروط والأحكام واال�ستثناءات الواردة واملرفقة بهذا العقد و�أية �شروط و�أحكام يتم
�إحلاقها به �أو كتابتها عليه ويتم التوقيع عليه نيابة عن ال�شركة على �أنها ذات �صلة بهذا العقد.
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 .2التعريفات
لغر�ض هذا العقد ،حتمل امل�صطلحات امل�ستخدمة
فيه املعاين التالية ما مل يتم الن�ص على خالف
ذلك ب�شكل خا�ص.
عر ِ�ضي
حادث �أو حادث َ
حدث غري متوقع وغري منظور وغري خمطط له
يقع نتيجة لأ�سباب تتعلق بالعنف و�أ�سباب مفاجئة
وخارجية وعر�ضية.
الوفاة الناجتة عن حادث
حالة الوفاة ب�سبب نتيجة مبا�شرة حلادث ما
والتي حتدث خالل ت�سعون ( )90يوم ًا من تاريخ
التعر�ض للحادث.
ن�شاطات احلياة اليومية
 اللب�س :القدرة على ارتداء وخلع وت�أمني وحل
كافة املالب�س وبال�شكل املنا�سب� ،أي حماالت
بنطلونات و�أطراف ا�صطناعية �أو �أي �أجهزة
جراحية �أخرى؛
 الإطعام :القدرة على �إطعام الذات فور
جتهيز وتوفري الطعام؛
 احلركة :القدرة على التحرك بالداخل من
غرفة �إىل �أخرى على �أ�سطح م�ستوية؛
 ا�ستعمال احلمام :القدرة على ا�ستعمال
املرحا�ض �أو ب�شكل �آخر �إدارة وظائف الأمعاء
واملثانة للمحافظة على م�ستوى مقبول من
النظافة ال�شخ�صية؛
 التنقل :القدرة على االنتقال من ال�سرير �إىل
كر�سي ثابت �أو كر�سي متحرك وبالعك�س؛
 االغت�سال :القدرة على االغت�سال يف حو�ض
اال�ستحمام �أو الإ�ستحمام وقوف ًا (مبا يف ذلك
دخول احلمام واخلروج منه) �أو االغت�سال
بطريقة مقبولة بو�سائل �أخرى.
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�إ�ستمارة الطلب
�إ�ستمارة طلب الت�أمني والتي يقوم امل�ؤمن عليه
مبلئها بهدف احل�صول على الت�أمني مبوجب هذا
العقد.
امل�ستفيد
ال�شخ�ص/الأ�شخا�ص الذي/اللذين يقوم امل�ؤمن
عليه بتحديده/بتحديدهم للح�صول على منافع
العقد يف حال وفاة امل�ؤمن عليه.
بند
بيان يكون مبثابة حكم �أو �شرط يف العقد.
تاريخ حدوث اخل�سارة
 ملطالبات الوفاة :تاريخ وفاة امل�ؤمن عليه.
 ملطالبات العجز الكلي الدائم والعجز
اجلزئي الدائم والأمرا�ض احلرجة :تاريخ
ت�شخي�ص العجز/املر�ض احلرج.
ال يجوز �أن ي�سبق تاريخ حدوث اخل�سارة تاريخ
ال�سريان.
فرتة ت�أجيل التغطية
ملنفعة الأمرا�ض احلرجة :الفرتة التي ال تعترب
فيها املنافع م�ستحقة الدفع يف حال ظهور
الأعرا�ض �أو حدوث احلالة لأول مرة �أو يتم
ت�شخي�ص احلالة خالل ت�سعون ( )90يوم ًا من
تاريخ ال�سريان.
يتم رف�ض �أي مطالبة تلقائي ًا �إذا كان تاريخ حدوث
اخل�سارة �ضمن فرتة ت�أجيل التغطية.
الت�شخي�ص �أو امل�شخَّ �ص
الت�شخي�ص الدقيق الذي يجريه الطبيب املمار�س
كما هو حمدد �أدناه يف هذا العقد ،بناء على مثل
هذا الدليل املحدد ،كما هو م�شار �إليه �أدناه يف
هذا العقد يف تعريف املر�ض َ
احل ِرج/العجز
اخلا�ص املعني� ،أو ،يف غياب مثل هذا الدليل

املحدد ،بنا ًء على الدليل الإ�شعاعي ،ال�سريري،
الن�سيجي �أو املخربي املقبول لدى ال�شركة .ويجب
مدعوما من قبل
�أن يكون مثل هذا الت�شخي�ص
ً
املدير الطبي لل�شركة الذي يجوز له �أن يبني ر�أيه
على الدليل الطبي املقدم من قبل امل�ؤمن عليه و/
�أو �أي دليل �إ�ضايف قد يتطلبه.
يف حالة ن�شوء �أي نزاع �أو خالف بخ�صو�ص
مالءمة �أو �صحة الت�شخي�ص ،يكون لل�شركة
احلق يف طلب فح�ص� ،إما امل�ؤمن عليه �أو للدليل
امل�ستخدم يف الو�صول �إىل مثل هذا الت�شخي�ص،
وذلك بوا�سطة خبري معتمد م�ستقل يف جمال
الطب املعني والذي تختاره ال�شركة .ويكون ر�أي
مثل هذا اخلبري بخ�صو�ص مثل هذا الت�شخي�ص
ملزما على كل من امل�ؤمن عليه وال�شركة.
ً

م�ست�شفى
امل�ؤ�س�سة التي تفي بجميع املتطلبات التالية:
ترخي�صا كم�ست�شفى� ،إذا كان الرتخي�ص
 .أحتمل
ً
مطلو ًبا يف تلك الدولة �أو �سلطة الق�ضاء
احلكومية؛
 .بتعمل ب�شكل رئي�سي ال�ستقبال الأ�شخا�ص
املر�ضى �أو املتوعكني �أو امل�صابني والعناية
بهم وعالجهم ،كمر�ضى مقيمني؛
 .جتقدم خدمة متري�ض على مدى � 24ساعة
يف اليوم بوا�سطة ممر�ضني/ممر�ضات
معتمدين �أو خريجني؛
 .دلديها واحد �أو �أكرث من الأطباء املتوفرين يف
جميع الأوقات؛
 .هتوفر مرافق منظمة للت�شخي�ص والعمليات
اجلراحية الكبرية؛
 .ولي�ست يف الأ�صل عبارة عن عيادة ،مركز
للتمري�ض ،مقر لال�سرتاحة �أو للنقاهة �أو �أي
م�ؤ�س�سة م�شابهة ،وبخالف ما يكون ب�شكل
َعر�ضي ،مكان ملدمني الكحول �أواملخدرات؛
 .زحتتفظ ب�أجهزة �أ�شعة �إك�س ومرافق غرف
عمليات.

تاريخ االنتهاء
التاريخ الوارد يف جدول العقد والذي تنتهي فيه
التغطية مبوجب هذا العقد.

امل�ؤمن عليه
ال�شخ�ص الذي يقدم �إ�ستمارة الطلب �إىل ال�شركة
وهو امل�س�ؤول عن دفع الأق�ساط؛ وهو الذي تتم
تغطيته مبوجب هذا العقد والذي ُي�ستحق دفع
منافع الت�أمني على حياته كما هو حمدد يف جدول
العقد.

تاريخ ال�سريان
وهو تاريخ بدء العقد ،ويكون �إما تاريخ الطلب
�أو تاريخ الفح�ص الطبي �أو تاريخ قبول التغطية
الت�أمينية �أيها ي�أتي الحق ًا.
الإ�ضافات
م�ستند كتابي ي�صدر عن ال�شركة لتعديل �أو �شرح
�شروط و�أحكام العقد �أو جدول العقد املرفق
بالعقد �أو امللحق به.

فرتة ال�سماح
�سيتم منح فرتة �سماح مدتها ( )30ثالثني يوما
من تاريخ ا�ستحقاق ق�سط الت�أمني لدفع ق�سط
الت�أمني امل�ستحق ،وتبقى التغطية الت�أمينية �سارية
املفعول خالل هذه املدة .ويف حال عدم دفع ق�سط
الت�أمني امل�ستحق بعد انتهاء فرتة ال�سماح ،ف�سوف
يتم �إلغاء الوثيقة و لن ت�صبح �أي منفعة م�ستحقة
الدفع.

الطبيب املمار�س
الطبيب الذي توافق عليه ال�شركة والذي يحمل
درجة �أكادميية معرتف بها يف الطب وخم ّول
قانون ًا مبمار�سة مهنة الطب و�/أو اجلراحة يف
الدولة التي يقيم بها ،وال يجوز �أن يكون الطبيب
املمار�س هو نف�سه امل�ؤمن عليه �أو �أي �شخ�ص
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يرتبط به ب�صلة الدم �أو برباط الزوجية ،وال
يجوز �أي�ض ًا �أن يكون رب عمل امل�ؤمن عليه �أو �أحد
موظفيه.
مدة الت�أمني
مدة الت�أمني الواردة يف جدول العقد والذي
يقوم فيها امل�ؤمن عليه بدفع �أو املوافقة على دفع
�أق�ساط الت�أمني بالكامل وتقوم ال�شركة بقبولها.
وتبد�أ هذه املدة عند تاريخ ال�سريان وت�ستمر حتى
تاريخ االنتهاء.
العجز الكلي الدائم
حالة العجز الكلي الدائم واملطلق والتي حتدث
نتيجة التعر�ض حلادث ُي�صيب امل�ؤمن عليه قبل
بلوغه �سن �سبعون ( )70مما يحول متام ًا دون
قيام امل�ؤمن عليه ب�أداء عمله �أو مزاولة �أي عمل
�آخر مالئم له ح�سب تعليمه وخربته وتدريبه.
و�إذا حدث العجز يف وقت كان فيه امل�ؤمن عليه
عاط ًال عن العمل ،ف�إن العجز الكلي الدائم يعني
يف هذه احلالة عدم القدرة وب�شكل كامل ودائم
وبدون م�ساعدة طرف �آخر ،بالقيام ب�أربعة ()4
على الأقل من ن�شاطات احلياة اليومية.
وعند ذكر كلمة «دائم» تعني ا�ستمرار حالة العجز
ملدة �إثني ع�شر (� )12إثني ع�شر �شهر ًا وانقطاع
�أي �أمل يف حت�سن حالة ال�شخ�ص عند انتهاء هذه
الفرتة.
وعلى الرغم من ذلك ف�إن احلاالت املذكورة �أدناه
تعترب (دائمة وكلية) بطبيعتها.
 الفقدان الكلي والدائم للر�ؤية يف كال العينني
 ال�صمم الكامل والدائم لكال الأذنني الذي
ن�ش�أ عن �صدمة
 فقدان القدرة على الكالم الذي ن�ش�أ عن
�صدمة
 �إزالة الفك ال�سفلي
 قطع �أو برت الذراعني �أو اليدين
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 قطع �أو برت ال�ساقني �أو القدمني
 قطع �أو برت ذراع واحدة و�ساق واحدة
 قطع �أو برت ذراع واحدة وقدم واحدة
 قطع �أو برت يد واحدة وقدم واحدة
 قطع �أو برت يد واحدة و�ساق واحدة
 ال�شلل الكامل والدائم للأطراف الأربعة
العقد
هذا امل�ستند (�شروط و�أحكام العقد) و�/أو �أي
عقود �إ�ضافية �أو �إ�ضافات و�/أو �أية تعديالت واردة
به مو َّقعة من ِقبل �شركة �أك�سا للت�أمني (اخلليج)
(�ش.م.ب) (م) وجدول العقد وا�ستمارة الطلب
والتي متثل مع ًا جممل عقد الت�أمني املربم بني
الطرفني.
الأمرا�ض/احلاالت ال�سابقة للت�أمني
املر�ض ،الداء �أو االعتالل الذي يحدث �أو تظهر
�أعرا�ضه قبل تاريخ ال�سريان ،والذي ُطلبت له �أو
مت احل�صول ب�سببه على اال�ست�شارة �أو العالج من
طبيب ممار�س� ،أو �أي مركز طبي �آخر ذو طبيعة
م�شابهة.
ق�سط الت�أمني
املبلغ املايل الواجب دفعه من قبل امل�ؤمن عليه �إىل
ال�شركة بتاريخ ا�ستحقاق ق�سط الت�أمني ،مقابل
التغطية الت�أمينية التي توفرها ال�شركة.
تاريخ ا�ستحقاق ق�سط الت�أمني
التاريخ املو�ضح يف جدول الوثيقة والذي ي�ستحق
فيه الق�سط الأول .وت�ستحق الدفعات الالحقة
باملبلغ والكيفية املبينني يف جدول الوثيقة.
املر�ض
حالة مر�ض غري متوقعة والتي ت�ستلزم احل�صول
على الرعاية الطبية ،والتي تن�ش�أ نتيجة لأي �سبب
غري متوقع.

مبلغ الت�أمني
القيمة املتناق�صة من قيمة مبلغ الت�أمني الأويل
عند تاريخ ال�سريان ،على �أن قيمة التناق�ص ُتدد
بن�سبة قيمتها  10باملائة من التعرفة ال�سنوية.
فرتة البقاء على احلياة
ملنفعة الأمرا�ض َ
احل ِرجة :الفرتة التي ال تعترب
فيها املنافع م�ستحقة الدفع يف حال الوفاة خالل
ثالثون ( )30يوم ًا من تاريخ حدوث اخل�سارة.
ال�شركة
�شركة �أك�سا للت�أمني (اخلليج) (�ش.م.ب) (م)
�أو من يخلفها يف امللكية.
احلرب �أو العمليات ال�شبيهة بالأعمال
احلربية
احلرب �أو العمليات ال�شبيهة بالأعمال احلربية
(�سوا ًء �أكانت احلرب معلنة �أم ال) ،الغزو� ،أعمال
العدو الأجنبي ،الأعمال العدوانية ،احلرب الأهلية،
الع�صيان املدين ،التمرد ،الثورة ،الع�صيان امل�سلح،
الت�آمر ،القوة الع�سكرية �أو القوة الغا�صبة� ،أعمال
ال�شغب �أو الإ�ضراب �أو التمرد ،حالة الأحكام
العرفية ،حالة احل�صار ،احلرب الأهلية ،الإرهاب،
ال�ضرب بالقنابل ،القن�ص ،الكمائن ،وجميع
الأعمال امل�شابهة؛ �أو �أي فرتة يقوم فيها امل�ؤمن عليه
باخلدمة يف القوات امل�سلحة لأي بلد� ،سوا ًء يف فرتة
ال�سلم �أو احلرب.
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 .3املنافع
تغطى املنافع التالية فقط يف حال �إدراجها
�ضمن جدول العقد:

الق�سم الأول  -منفعة الوفاة لأي �سبب
تلتزم ال�شركة بدفع مبلغ الت�أمني كما هو حمدد يف
جدول العقد يف حالة وفاة امل�ؤمن عليه وفاة طبيعية
ناجتة عن مر�ض او حادث� ،شريطة �أن ال تكون هذه
الوفاة ناجتة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عن �أي
خطر م�ستثنى �ضمن « .6اال�ستثناءات»  -الق�سم
الأول.

الق�سم الثاين  -منفعة الوفاة الناجتة عن
حادث
تلتزم ال�شركة بدفع القيمة املحددة يف جدول
العقد يف حالة الوفاة الناجتة عن حادث� ،شريطة
�أن ال تكون هذه الوفاة ناجتة ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر عن �أي خطر م�ستثنى �ضمن «.6
اال�ستثناءات»  -الق�سم الأول والق�سم الثاين.

الق�سم الثالث  -منفعة العجز الكلي
الدائم
تلتزم ال�شركة بدفع مبلغ منفعة العجز الكلي
الدائم املحدد يف جدول العقد يف حالة العجز
الكلي الدائم نتيجة التعر�ض ملر�ض او حلادث،
�شريطة �أن ال يكون هذا العجز ناجت ًا ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر عن �أي خطر م�ستثنى �ضمن
« .6اال�ستثناءات»  -الق�سم الأول والق�سم الثالث.

الق�سم الرابع  -منفعة الأمرا�ض احلرجة
الناجتة عن مر�ض
�إذا مت ت�شخي�ص امل�ؤمن عليه على �أنه م�صاب
بواحد �أو �أكرث من الأمرا�ض َ
احل ِر َجة املغطاة
مبوجب هذا العقد والنا�شئة عن �سبب مر�ضي
غري م�ستثنى ب�شكل خا�ص مبوجب هذا العقد،
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وذلك بعد فرتة ت�أجيل التغطية وخالل مدة
الت�أمني ،فعندئذٍ تلتزم ال�شركة بدفع املنفعة كما
هو حمدد يف جدول العقد.
ُي�ستحق دفع منفعة الأمرا�ض احلرجة مرة واحدة
فقط وكدفعة كاملة تعادل مائة باملائة ()%100
من قيمة مبلغ الت�أمني بحد �أق�صاه مائتان وع�شرة
�آالف ( )210,000ريال ُعماين.
يتم تطبيق فرتة ت�أجيل التغطية وفرتة البقاء
على قيد احلياة على هذه املنفعة كما هي حمددة
�ضمن هذا العقد.
منافع املر�ض احلرج هي منفعة �إ�ضافية .ولن
ت�سفر عملية الدفع لأي من الأمرا�ض احلرجة
امل�شمولة يف الوثيقة عن �إنهاء الوثيقة.
القائمة الكاملة للأمرا�ض ا َ
حل ِرجة
امل�شمولة بالغطاء الت�أميني ُمدرجة �أدناه:
 .1ال�سرطان
ال�سرطان هو ورم خبيث يتّ�سم بالنمو غري املن�ضبط
وبانت�شار اخلاليا اخلبيثة مع غزو وتدمري الأن�سجة
الطبيعية .ي�شمل م�صطلح ال�سرطان على �سرطان
الدم� ،سرطان الغدد الليمفاوية� ،ساركوما ،و مر�ض
هودجكني .يجب �أن يتطلب ال�سرطان العالج عن
طريق اجلراحة �أو العالج الإ�شعاعي �أو العالج
الكيميائي .ويجب �أن يتم ت�أكيد الت�شخي�ص من
خالل تقرير فح�ص ن�سيجي معتمد وتقرير من
طبيب �أخ�صائي معرتف به.
و ُت�ستثنى ال�سرطانات التالية من التغطية
الت�أمينية:
 .أجميع الأورام التي ُيثبت فح�صها الن�سيجي
ب�أنها �أورام حميدة �أو �أورام قبل اخلبيثة �أو
�أورام حمتملة اخلبث �أو �أورام خبيثة غري
منت�شرة ؛

 .ب�أي �آفة يتم و�صفها على �أنها ورم �سرطاين
مو�ضعي (� )TISأو ُم�صنفة يف الفئة ()TA
طبق ًا لال�صدار ال�سابع من ت�صنيفات اللجنة
الأمريكية امل�شرتكة لل�سرطانات ؛
 .ججميع �سرطانات اجللد غري القتامية ؛
 .دجميع �أورام الربو�ستاتا ما مل ُيثبت ن�سيجي ًا
ت�صنيفها على مقيا�س جلي�سون ب�أكرب من
�ستة (� )6أو كونها تطورت على الأقل �إىل
فئة  T2N0M0طبق ًا لال�صدار ال�سابع
من ت�صنيفات اللجنة الأمريكية امل�شرتكة
لل�سرطانات ؛
 .ه�أي �سرطان قتامي للجلد والذي هو �أقل من
�أو ُي�ساوي ميلليمرت ًا واحد ًا ( 1.0مم) يف
�ص ّنف يف الفئة T1AN0M0
ال�سمك و ُم َ
ُّ
طبق ًا لال�صدار ال�سابع من ت�صنيفات اللجنة
الأمريكية امل�شرتكة لل�سرطانات ؛
 .و�سرطانات الغدة الدرقية املبكرة ذات
ال ُقطر �إثنان �سنتيمرت ًا (� 2سم) �أو �أقل،
و ُم�صنفة (بح�سب فح�ص الأن�سجة) يف
الفئة  T1N0M0طبق ًا لال�صدار ال�سابع
من ت�صنيفات اللجنة الأمريكية امل�شرتكة
لل�سرطانات ؛
 .ز�أي �شكل من �أ�شكال ال�سرطان يف وجود عدوى
فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ( ،)HIVمبا
يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر� ،سرطان
الغدد الليمفاوية �أو �ساركوما كابوزي.
 .2جراحة حتويل ال�شريان التاجي
(عمليات القلب املفتوح)
اخل�ضوع الفعلي لعملية (جراحة) القلب
املفتوح التي تتطلب �شق ال�صدر و َق�ص العظمة
اخلنجرية (جراحة لتق�سيم ال�صدر) لت�صحيح
�ضيق �أو ان�سداد واحد �أو �أكرث من ال�شرايني
التاجية مع ادراج �شريان بديل .يف هذه احلالة
يجب تقدمي ت�صوير وعائي قبل اجلراحة ُيثبت
ان�سداد ال�شريان التاجي لأكرث من خم�سني باملائة

( ،)٪50وكذا تقارير �إيجابية لت�صوير الأوعية
تُثبت املر�ض املُ�صاحب وتقرير طبي من �أخ�صائي
�أمرا�ض قلب ُيثبت وجوب �إجراء اجلراحة.
و ُت�ستثنى العمليات التالية من التغطية:
 .أتو�سيع ال�شرايني عن طريق البالون،
الق�سطرة ،التو�سيع عن طريق الليزر،
التو�سيع بامل�شرط املا�سي وجميع و�سائل
التو�سيع املُ�ستخدمة من داخل الأوعية
 .بعمليات القلب بتقنية ثقب املفتاح
 .3الأزمة القلبية/جلطات القلب (احت�شاء
ع�ضلة القلب)
يتم تعريف اجللطات القلبية على �أنها موت جزء
من ع�ضلة القلب نتيجة لعدم كفاية �إمدادات
الدم �إىل املنطقة املعنية نتيجة ملر�ض يف ال�شريان
التاجي .و َيجب ت�أكيد الت�شخي�ص عن طريق كافة
املعايري التالية ُمتمعة وعلى �أن يكون الت�شخي�ص
وا�ضح ًا ودا ًال على احت�شاء ع�ضلة القلب احلاد
لأول مرة:
 .أ�أعرا�ض �سريرية تتما�شى مع ت�شخي�ص وجود
احت�شاء حاد يف ع�ضلة القلب احلاد ؛ و
 .بتغيريات جديدة يف ِ�سمات نتائج ر�سم
القلب الكهربائي� ،أي تغيريات يف � ST-Tأو
فرع حزمة كتلة الي�سار اجلديد �أو املوجة Q
الباثولوجية اجلديدة؛ و
 .جاالرتفاع فوق القيم الطبيعية املقبولة
للدالالت الكيميائية ل�صحة ع�ضلة القلب
مثل � CKMBأو تروبونني القلب� .أي تروبونني
 1.0 >Tنانوغرام/مل؛ 0.5 > ACCUTNI
نانوغرام/مل.
النوبة القلبية التي حتدث خالل التدخل اجلراحي
يف ال�شريان التاجي َيجب �أن تكون ُمثبتة مب�ستوى
تروبونني قلبي �أعلى خم�س ( )5مرات على الأقل
من القيمة الطبيعية ال ُعليا التي ُيبلغ بها املخترب.
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الذبحة ال�صدرية وجميع الأ�شكال الأخرى من
متالزمات ال�شريان التاجي احلادة م�ستثناة من
التغطية الت�أمينية.
احت�شاء ع�ضلة القلب امل�صاحب ب َعدم ارتفاع ST
مع ارتفاع الرتوبونني � Iأو  Tيعترب ُم�ستثنى من
التغطية الت�أمينية.
 .4الف�شل الكلوي (املرحلة الأخرية من
ق�صور وظائف الكلى)
الكلى والذي
املرحلة الأخرية من ق�صور وظائف ِ
َينتج عن ف�شل كامل و ُمزمن يف وظائف كلتا
الكليتني والذي يتع ّذر عالجه ؛ والذي َيتطلب
الكلى بانتظام �أو زراعة
بال�ضرورة غ�سيل ِ
الكلى .يجب الت�صديق على �ضرورة ا�ستمرار
ِ
الكلى
الكلى و ُي�شرتط �أن يكون غ�سيل ِ
غ�سيل ِ
قائم ًا ومدعوم ًا ب�ضرورة طبية حتمية موثقة من
�أخ�صائي �أمرا�ض ِكلى معتمد.
يتم ا�ستثناء الف�شل الكلوي احلاد (القابل
الكلى
للت�صحيح) والذي يحتاج فقط لغ�سيل ِ
ب�شكل م�ؤقت.
 .5زرع الأع�ضاء الرئي�سية
ب�صفته ُمتل ّقي لعملية زرع القلب
اخل�ضوع الفعلي ِ
الكلى .وتُغطى
أو
�
البنكريا�س
أو
�أو الرئة �أو الكبد �
ِ
عملية زرع النخاع العظمي �أي�ض ًا �إذا كان امل�ؤمن
عليه قد َخ َ�ضع لعملية زرع للنخاع العظمي وقد
مت الت�أكيد من ِقبل طبيب �أخ�صائي على �أن زرع
النخاع العظمي كان �ضروري ًا من الناحية الطبية.
ُيلزم ت�صنيف عملية الزرع ب�أنها �ضرورية من
الناحية الطبية لعالج ف�شل ال عالج له يف وظائف
الع�ضو املزروع �أو النخاع العظمي.
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ُي�ستثنى من التغطية الت�أمينية عمليات زرع �أي
من الأع�ضاء التي مل يتم ذكرها ههنا  ،وعمليات
زراعة �أجزاء الأع�ضاء �أو الأن�سجة �أو اخلاليا
والتي هي ،على �سبيل املثال ال َ
احل�صر ،زراعة
اخلاليا اجلذعية و زراعة خاليا جزر البنكريا�س.
 .6ال�سكتة الدماغية
تُع ّرف ال�سكتة الدماغية ب�أنها حادثة وعائية
دماغية ت�ؤدي �إىل وفاة لأن�سجة املخ ب�سبب نزيف
داخل اجلمجمة �أو ب�سبب �إن�سداد �أو ت ّ
َخث(جت ّلط)
يف الأوعية الدماغية .وينجم عن هذه احلادثة
ا�ضطراب وظيفي ع�صبي دائم مع وجود دالالت
ع�صبية غري طبيعية مدعومة بالفح�ص البدين
الذي يقوم به �أخ�صائي �أع�صاب بعد مرور ثالثة
(� )3أ�شهر على الأقل من احلادثة .و َيجب �أي�ض ًا
�أن يكون الت�شخي�ص مدعوم ًا بنتائج الت�صوير
الأ�شعي للدماغ و َيجب �أن يكون متطابق مع
ت�شخي�ص �إ�صابة ب�سكتة دماغية جديدة.
ُي�ستثنى التايل من التغطية الت�أمينية:
 .أالنوبات الإقفارية العابرة ؛
 .بتلف الدماغ ب�سبب حادث �أو �إ�صابة ؛
 .جا�ضطرابات الأوعية الدموية التي ت�ؤثر على
العني مبا يف ذلك احت�شاء الع�صب الب�صري
�أو ال�شبكية ؛
 .دنق�ص الرتوية للجهاز الدهليزي ؛
 .هاجللطة الدماغية املكت�شفة بالأ�شعة/
الت�صوير والتي هي غري م�صاحبة لأية
�أعرا�ض.

 .4ال�شروط واالحكام
متت �صياغة �شروط و�أحكام العقد باللغتني
الإجنليزية والعربية .و يف حال وجود �أي اختالف
بني الن�صني ،ي�سود الن�ص العربي للح�سم يف هذا
النزاع.

الق�سم الأول  -العقد
ُي�شكل هذا العقد ،مبا يف ذلك ال�شروط والأحكام
املرفقة و�إ�ستمارة الطلب �أ�سا�س العقد و املدرجة
كجزءٍ ال يتجز�أ من هذا العقد ،ومع �أية �إ�ضافات
هنا ٍ
و�أية تعديالت واردة به مو َّقعة من ِقبل �شركة �أك�سا
للت�أمني (اخلليج) (�ش.م.ب) (م)� ،إن وجدت،
تُ�شكل كلها جممل االتفاق بني الأطراف .وتعترب
جميع البيانات التي يقدمها امل�ؤمن عليه� ،إن مل يكن
هناك �إحتيال ،على �أنها �إقرارات ولي�ست �ضمانات.
لن يكون لأي وكيل ،با�ستثناء م�س�ؤول مفو�ض ح�سب
الأ�صول من ال�شركة ،ال�سلطة نيابة عن ال�شركة يف
متديد فرتة دفع ق�سط الت�أمني �أو ب�أي حال تعديل
هذا العقد.

الق�سم الثاين  -عُملة العقد
الريال ال ُعماين

الق�سم الثالث  -املدة والتجديد
ي�سري هذا العقد طوال الفرتة املذكورة يف جدول
العقد� ،إال �أن ملنفعة الأمرا�ض احلرجة مدة �سريان
خلم�س (� )5سنوات كحد �أق�صى وهي قابلة
للتجديد فيما بعد.

الق�سم الرابع  -حدود ال�سن

 احلد الأدنى عند الدخول :ثمانية ع�شر ()18
�سنة
 احلد الأعلى عند الدخول� :أربعة و�ستون
(� )64سنة
 احلد الأعلى للتغطية� :سبعون (� )70سنة

ال�سن
الق�سم اخلام�س  -ت�صحيح ِّ
�إذا مت تقدمي �سنة ميالد امل�ؤمن عليه �إىل ال�شركة
فقط ،فعندئذٍ يكون تاريخ امليالد لغر�ض هذا العقد
هو الأول من كانون ثاين من نف�س �سنة ميالد امل�ؤمن
عليه ما مل يتم ذكر ذلك التاريخ وت�أكيده بوا�سطة
جواز ال�سفر �أو الهوية الوطنية للم�ؤمن عليه.

الق�سم ال�ساد�س  -التعيني
ميكن للم�ؤمن عليه �أن يقوم بتعيني عقد الت�أمني
بكافة حقوقه والتزاماته جلهة �أخرى وذلك من
خالل كتاب خطي.
يف حال املطالبة� ،إذا كانت قيمة املطالبة امل�ستحقة
الدفع �أكرب من قيمة هذا التعيني ،ف�إنه �سيتم دفع
املبلغ املُتبقي �إىل امل�ستفيد(ين) املختارين.

الق�سم ال�سابع  -دفع الأق�ساط وتعرفة
الت�أمني وتعديالتها
�إن ق�سط الت�أمني م�ستحق الدفع هو الق�سط
الإجمايل امل�ستحق كما هو حمدد يف جدول العقد.
يكون ق�سط الت�أمني م�ستحق الدفع عن مدة الت�أمني
املذكورة يف جدول العقد.

الق�سم الثامن  -الإلغاء
يجوز �إلغاء هذا العقد يف �أي وقت من قبل
�سجل �أو بالربيد
امل�ؤمن عليه عن طريق خطاب ُم ّ
الإلكرتوين.
ولغر�ض هذا احلكم ،ي�سري الإلغاء فور ًا عند
ا�ستالم �إ�شعار الإلغاء بالربيد امل�سجل �أو الربيد
االلكرتوين .لكن تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أية
مطالبة �صحيحة تن�ش�أ قبل تاريخ نفاذ الإلغاء.
و�سيتم احت�ساب مبلغ الق�سط املرد يف حال �إلغاء
العقد وفقا لل�صيغ التالية:
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لق�سط الت�أمني الفردي:
الق�سم العا�شر  -تغري مكان الإقامة خالل
الق�سط املرد =  ٪90من ق�سط الت�أمني الفردي �سريان التغطية الت�أمينية

املدفوع * (فرتة الوثيقة املتبقية  /جمموع فرتة ي�ستمر �سريان التغطية الت�أمينية ما دام ُيقيم امل�ؤمن
الوثيقة) * (املبلغ امل�ؤمن عليه يف بداية ال�شهر الذي عليه يف �سلطنة ُعمان.
مت طلب التنازل عنه �أو �إلغائه � /إجمايل املبلغ امل�ؤمن
يتعني على امل�ؤمن عليه �إعطاء ال�شركة مبا�شرة
عليه يف البداية)
�إ�شعار ًا كتابي ًا يف حال تغيري امل�ؤمن عليه ملكان �إقامته
لق�سط الت�أمني ال�سنوي:
�إىل دولة �أخرى.
الق�سط املرد =  ٪90من ق�سط الت�أمني ال�سنوي
املدفوع * (عدد الأيام املتبقية حتى تاريخ ا�ستحقاق الق�سم احلادي ع�شر  -االلتزام ب�أحكام العقد
الق�سط التايل (*)365 /املبلغ امل�ؤمن عليه يف بداية
ال�شهر الذي مت طلب التنازل عنه �أو �إلغائه � /إجمايل ي�ؤدي عدم االلتزام ب�أي من الأحكام الواردة يف هذا
العقد �إىل �إبطال جميع املطالبات مبوجبه.
املبلغ امل�ؤمن عليه يف البداية)
للق�سط ال�شهري:
الق�سم الثاين ع�شر  -التحكيم
الق�سط املرد =  .0ويبقى
حامل الوثيقة مغطى حتى يتم �إحالة جميع اخلالفات التي تن�ش�أ عن هذا العقد
التايل.
تاريخ ا�ستحقاق الق�سط
�إىل حمكـّم واحد ُيعني ب�صورة كتابي ًة بوا�سطة كال
يعامل ال�شهر الذي يتم طلب اال�سرتداد فيه ك�سائر الطرفني مبا يتوافق مع القوانني املعمول بها يف ذلك
الوقت.
الفرتة الكاملة للعقد.
ويف جميع اجلوانب الأخرى ،تخ�ضع عملية التحكيم
الق�سم التا�سع � -إنتهاء منافع العقد
للأحكام الت�شريعية للتحكيم املعمول بها داخل
ينتهي الت�أمني اخلا�ص بامل�ؤمن عليه على الفور عند �سلطنة ُعمان .و�إىل جانب ذلك ،ال يتم ال�شروع يف
�أي عمل �أو �إجراءات قانونية فيما يتعلق ب�أية مطالبة
وقوع �أي مما يلي �أو ًال:
على �أ�سا�س هذا العقد ما مل ي�صدر ،وحتى ي�صدر،
 .أالتاريخ الذي يتم فيه دفع املنافع �إىل حد مبلغ قرار من املحكـِّمني يف هذا ال�ش�أن.
الت�أمني؛
و�إذا �أخلت ال�شركة مب�س�ؤوليتها جتاه امل�ؤمن عليه
 .بالتاريخ الذي ينتهي فيه العقد مبوجب انتهاء �إزاء �أية مطالبة مت تقدميها مبوجب هذا العقد
ومل يتم �إحالة تلك املطالبة �إىل حمكـّم ،يف غ�ضون
�صالحية الت�أمني العادية.
 .جالتاريخ الذي يتم فيه �إلغاء العقد قبل تاريخ �إثني ع�شر (� )12شهر ًا من تاريخ �إخالء امل�س�ؤولية،
مبوجب الأحكام الواردة يف هذا العقد ،عندئذٍ تعترب
االنتهاء.
هذه املطالبة ،جلميع الأغرا�ض ،متناز ًال عنها وال
يتم �أي من مثل هذا الإنهاء دون الإجحاف ب�أي يتم الرجوع فيها يف �أي وقت الحق يف �إطار هذا
مطالبة �صحيحة تن�ش�أ قبل تاريخ الإنتهاء.
العقد.
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الق�سم الثالث ع�شر  -االخت�صا�ص الق�ضائي

الق�سم ال�سابع ع�شر  -احلدود الإقليمية

تخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني �سلطنة ُعمان ،كما
يتم الف�صل يف جميع املطالبات و�/أو النزاعات من
خالل املحاكم املخت�صة فيها.

كما هو حمدد يف جدول العقد.

الق�سم الرابع ع�شر  -الإحتيال والبيانات
غري ال�صحيحة والكتمان
يف حالة جلوء امل� َّؤمن عليه �إىل الإحتيال �أو اال�ستعانة
بالبيانات غري ال�صحيحة �أو الكتمان �سوا ًء يف طلب
الت�أمني الذي �صدر بناء ًا عليه هذا الت�أمني �أو فيما
يتعلق ب�أي �أمر �آخر من �ش�أنه الت�أثري على هذا
الت�أمني �أو فيما يتعلق ب�إقامة �أية مطالبة مبوجب
هذا العقد (عدا مبا يتعلق بالق�سم الثامن «�إثبات
ال�سن» �ضمن « .6املطالبات») ،ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل
�إبطال هذا العقد و�إلغائه بالكامل مع عدم �إعادة �أي
ق�سط�/أق�ساط مت دفعها ومع �سقوط كافة املطالبات
التي مت رفعها مبوجب هذا العقد.

الق�سم اخلام�س ع�شر  -التوافق مع
القوانني والت�شريعات
يتم تعديل �أي بند من بنود العقد والذي يكون ،عند
تاريخ ال�سريان ،متعار�ض ًا مع قوانني االخت�صا�ص
الق�ضائي يف �سلطنة ُعمان ،وذلك ليكون متوافق ًا مع
احلد الأدنى ملتطلبات مثل هذه القوانني.

الق�سم ال�ساد�س ع�شر  -الإجراءات القانونية
ال يجوز �إقامة �أي دعوى مبوجب القانون �أو مبوجب
العدالة والإن�صاف للح�صول على التعوي�ض مبوجب
هذا العقد قبل م�ضي �ستني ( )60يوم ًا بعد تقدمي
دليل كتابي على حدوث اخل�سارة وفق ًا ملتطلبات
هذا العقد .وال يجوز �إقامة مثل هذه الدعوى بعد
م�ضي �سنة واحدة من تقدمي الدليل الكتابي على
اخل�سارة.
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كتيب وثيقة برنامج احلماية للحياة

 .5املطالبات
يف حال املطالبات ،يرجى املرا�سلة على العنوان
الربيدي:
1 .1عرب الربيد الإلكرتوين:

omanlifeclaims@axa-gulf.com

2 .2عرب الهاتف+968 24400106 :
3 .3عرب �ساعي الربيد� :أك�سا الت�أمني
اخلليج �ش.م.ب( .م)� ،صندوق بريد
رقم  ،1276الرمز الربيدي رقم
 ،112روي� ،سلطنة عمان

الق�سم الأول  -الإ�شعار باملطالبة
عند وقوع �أي حدث يحتمل �أن ي�ؤدي �إىل ن�شوء
مطالبة مبوجب هذا العقد ،يقوم امل�ؤ َّمن عليه
�أو ممثلوه القانونيون بتقدمي �إ�شعار �إىل ال�شركة
بذلك يف �أ�سرع وقت ممكن ،على �أن يتم ذلك،
يف �أية حالة من الأحوال ،يف غ�ضون ثالثمائة
و خم�سة و�ستون ( )365يوم ًا من تاريخ وقوع
احلدث .غري �أنه ال ي�ستحق دفع �أي مطالبة �إذا
مت تقدمي الإ�شعار بعد مرور ثالثمائة و خم�سة
و�ستون ( )365يوم ًا من تاريخ حدوث اخل�سارة
(تاريخ الوفاة �أو تاريخ ت�شخي�ص العجز �أو املر�ض
َ
احلرج).

الق�سم الثاين � -إثبات املطالبة واملتطلبات
الطبية
 .أيتم �إجراء جميع التقارير وال�شهادات الطبية
وتقدمي املعلومات والرباهني التي تطلبها
ال�شركة على نفقة امل�ؤ َّمن عليه �أو ممثليه
القانونيني ال�شخ�صيني ،على �أن يتم ذلك
بال�صيغة التي حتددها ال�شركة.
 .بال تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية �إذا مل يتبع
امل�ؤ َّمن عليه ،بعد احلادث/املر�ض الإر�شادات
ال�صحية املالئمة.
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 .ج�إذا ما ا�ستلزم الأمر ،يخ�ضع امل�ؤ َّمن عليه
للفحو�صات الطبية بناء ًا على طلب ال�شركة
وعلى نفقتها اخلا�صة.
 .ديف حالة وفاة امل�ؤ َّمن عليه ،يحق لل�شركة
اتخاذ الرتتيبات الالزمة للتحقيق يف الأمر،
وعلى نفقتها ،مبا يتوافق مع القانون ،مبا يف
ذلك تقرير الت�شريح بعد الوفاة.

الق�سم الثالث � -أدلة �إثبات اخل�سارة/
ال�ضرر
يتم تقدمي جميع م�ستندات املطالبات �إىل ال�شركة
يف �أ�سرع وقت ممكن ويف فرتة ال تتجاوز مائة
وثمانون ( )180يوم ًا من تاريخ الإ�شعار باملطالبة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يحق لل�شركة احل�صول على
مزيد من املعلومات /امل�ستندات وفق ًا ملا تراه
منا�سب ًا .كما يجوز لل�شركة �أي�ض ًا ،وفق ًا ملا تراه
منا�سب ًا� ،أن تطالب بالت�صديق على امل�ستندات
من ال�سلطات املعنية.

الق�سم الرابع  -م�ستندات املطالبات
فيما يلي قائمة �إر�شادية بامل�ستندات املطلوبة
لدعم املطالبة فيما يتعلق مبختلف املنافع:

املطالبات املتعلقة مبنفعة الوفاة الطبيعية
(الوفاة الناجتة عن مر�ض) ومنفعة الوفاة
الناجتة عن حادث
 .أ�إ�ستمارة مطالبة الوفاة
 .بوثيقة العقد الأ�صلية
 .ج�شهادة الوفاة الأ�صلية واملت�ضمنة �سبب الوفاة
 .دوثيقة التبليغ عن الوفاة واملت�ضمنة �سبب
الوفاة

 .ه�إذا كانت الوفاة خارج بلد الإقامة� :شهادة
الوفاة الأ�صلية امل�صدّق عليها (يجب
الت�صديق على �شهادة الوفاة من قبل مكتب
�سفارة البلد الذي حدثت به الوفاة الكائن يف
�سلطنة ُعمان)
 .وتقرير ال�شرطة (ملنفعة الوفاة الناجتة عن
حادث)
 .زتقرير طبي �أو تقرير امل�ست�شفى مت�ضمن ًا
تف�صيل ت�شخي�ص احلالة ال�صحية لل�شخ�ص
املتوفى مع �سبب الوفاة (ملنفعة الوفاة
الناجتة عن مر�ض)
 .حتقرير الطبيب املعالج (على منوذج �أك�سا)
(ملنفعة الوفاة الطبيعية  -الوفاة الناجتة عن
مر�ض)
.طتقرير ت�شريح اجلثة (�إذا كان مطلوب ًا
بالقانون)
 .ين�سخة م�صورة وا�ضحة من بطاقة الهوية
الوطنية �أو جواز ال�سفر مرفقة ب�صفحة
الت�أ�شرية اخلا�صة بال�شخ�ص املتويف
.كن�سخة م�صورة وا�ضحة من بطاقة الهوية
الوطنية �أو جواز ال�سفر مرفقة ب�صفحة
الت�أ�شرية اخلا�صة بال�شخ�ص املُطالب
 .ل�أية م�ستندات �أخرى قد تعتربها ال�شركة
�ضرورية

 .دتقرير طبي من طبيب ممار�س معتمد
ومف ّو�ض على �أن ي�شتمل التقرير على
ت�شخي�ص تف�صيلي حلالة العجز و�سببه
وبدايته والتفا�صيل املتعلقة بالعالج املو�صوف
 .هلإثبات «العجز الدائم» :تقرير طبي �أو �شهادة
العجز من طبيب ممار�س �أو جلنة طبية
معتمدة ومف ّو�ضة لتقييم درجة العجز (مع
ذكر ن�سبة العجز  -يف حالة العجز اجلزئي
الدائم) وذلك بعد مرور �إثني ع�شر ()12
�شهر ًا من التاريخ الأ�صلي للإ�صابة بالعجز.
 .وتقرير ال�شرطة
 .ز�إذا مت ت�أكيد العجز يف خارج بلد الإقامة،
فالبد من الت�صديق على �شهادة/تقرير
العجز من قبل مكتب �سفارة البلد الذي تبني
به العجز الكائن يف �سلطنة ُعمان �أو تزويد
�شهادة/تقرير للعجز من �سلطنة ُعمان
 .حن�سخة م�صورة وا�ضحة من بطاقة الهوية
الوطنية �أو جواز ال�سفر مرفقة ب�صفحة
الت�أ�شرية اخلا�صة بامل�ؤمن عليه
.طن�سخة م�صورة وا�ضحة من بطاقة الهوية
الوطنية �أو جواز ال�سفر مرفقة ب�صفحة
الت�أ�شرية اخلا�صة بال�شخ�ص املُطالب (�إذا
كان غري امل�ؤمن عليه)
 .ي�أية م�ستندات �أخرى قد تعتربها ال�شركة
�ضرورية

 .أ�إ�ستمارة مطالبة العجز
 .بوثيقة العقد الأ�صلية
 .ج�شهادة العجز من طبيب ممار�س �أو جلنة
طبية معتمدة ومف ّو�ضة لتقييم درجة العجز
(مع ذكر ن�سبة العجز  -يف حالة العجز
اجلزئي الدائم)

 .أ�إ�ستمارة مطالبة الأمرا�ض َ
احلرجة
 .بوثيقة العقد الأ�صلية
 .جتقرير طبي/تقرير م�ست�شفى من طبيب
ممار�س معتمد ومف ّو�ض ي�شتمل على
ت�شخي�ص تف�صيلي حلالة املر�ض َ
احلرج،
مت�ضمن ًا �سببه وبدايته

املطالبات املتعلقة مبنفعة العجز الكلي
الدائم

املطالبات املتعلقة مبنفعة الأمرا�ض ا َ
حلرجة
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كتيب وثيقة برنامج احلماية للحياة

 .دتقرير الطبيب املعالج (على منوذج �أك�سا)
 .ه�إذا مت ت�أكيد املر�ض َ
احلرج يف خارج بلد
الإقامة ،فالبد من الت�صديق على التقرير
الطبي /تقرير امل�ست�شفى من قبل مكتب
�سفارة البلد الذي تبني به العجز الكائن يف
�سلطنة ُعمان �أو تزويد تقرير الطبي /تقرير
امل�ست�شفى من �سلطنة ُعمان
 .ون�سخة م�صورة وا�ضحة من بطاقة الهوية
الوطنية �أو جواز ال�سفر مرفقة ب�صفحة
الت�أ�شرية اخلا�صة بامل�ؤمن عليه
 .زن�سخة م�صورة وا�ضحة من بطاقة الهوية
الوطنية �أو جواز ال�سفر مرفقة ب�صفحة
الت�أ�شرية اخلا�صة بال�شخ�ص املُطالب (�إذا
كان غري امل�ؤمن عليه)
 .ح�أية م�ستندات �أخرى قد تعتربها ال�شركة
�ضرورية

قد يتم طلب تقدمي امل�ستندات الأ�صلية
للتحقق من �صحتها قبل الت�سوية النهائية
للمطالبة.

الق�سم اخلام�س  -امل�ستفيدون
يتم دفع منافع املطالبات من قبل ال�شركة:
 .أيف حالة العجز/الأمرا�ض َ
احل ِرجة� :إىل
امل�ؤمن عليه �شخ�صي ًا.
 .بيف حالة الوفاة� :إىل امل�ستفيد(ين)
املحدد(ين) يف طلب الت�أمني �أو يف الإ�ضافات
(�إن وجدت)� ،أيهما ي�أتي الحق ًا.

الق�سم ال�ساد�س  -التعوي�ض
يوافق امل�ؤمن عليه على تعوي�ض وت�أمني ال�شركة
وعدم الإ�ضرار بها من و�ضد �أي وجميع
املطالبات ،الطلبات ،اخل�سائر� ،أ�سباب �أي
�إجراء ،الأ�ضرار ،الدعاوى ،الأحكام الق�ضائية،
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اخلا�صة بامل�ؤمن عليه/امل�ستفيدين �أو املمثلني
القانونيني/ال�شخ�صيني لهم ،مبا يف ذلك �أتعاب
وتكاليف املحاماة املعقولة ،لكن فقط �إىل احلد
الذي حتدث ب�سبب� ،أو تن�ش�أ عن� ،أو تتعلق بدفع
املطالبات مبوجب هذا العقد �إىل امل�ؤمن عليه/
امل�ستفيدين.

الق�سم ال�سابع  -دفع املطالبة
تقوم ال�شركة بدفع منافع الت�أمني مبجرد اقتناعها
ب�صحة املطالبة ومطابقتها للم�ستندات املقدمة.

ال�سن
الق�سم الثامن � -إثبات ّ
يتم تقدمي �إثبات عمر امل�ؤ َّمن عليه �إىل ال�شركة
قبل �أن يتم دفع �أية منافع مبوجب هذا العقد على
�أن يكون هذا الإثبات مقنع ًا وكافي ًا .و�إذا ثبت،
بعد تاريخ �سريان العقد ،عدم �صحة تاريخ ميالد
امل�ؤ َّمن عليه الذي �أخطرت به ال�شركة ،عندئذٍ
يحق لل�شركة �إخطار امل�ؤمن عليه بالتعديالت التي
�ستقوم بها� ،إن وجدت ،مبوجب هذا العقد فيما
يتعلق بالإخطار غري ال�صحيح.

ال�سن
الق�سم التا�سع  -حدود ّ
البد �أن يكون عمر امل�ؤمن عليه �ضمن احلد ال ُعمري
املن�صو�ص عليه يف جدول العقد وذلك حتى تكون
املطالبة املقدمة �صحيحة مبوجب هذا العقد.

الق�سم العا�شر  -النطاق اجلغرافـي
جميع �أنحاء العامل

 .6اال�ستثناءات
الق�سم الأول  -اال�ستثناءات املطبقة على
جميع املنافع
ال تتحمل ال�شركة م�س�ؤولية �أية مطالبة حلاالت
الوفاة و حاالت العجز وحاالت الأمرا�ض َ
احلرجة
التي حتدث ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�سبب �أو
ناجتة عن:
 .أا�ستثناء احلرب
احلرب �أو العمليات ال�شبيهة بالأعمال
احلربية.
 .با�ستثناء املواد الذرية والبيولوجية
والكيماوية
االنت�شار املق�صود �أو غري املق�صود للمواد
الذرية �أو البيولوجية �أو الكيماوية �أو
ا�ستخدامها ،مبا يف ذلك حاالت الوفاة
والعجز وحاالت الأمرا�ض َ
احلرجة التي
حتدث ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،أو
تنتج عن� ،أو ترتبط ب�أي �إجراء يتم اتخاذه
من �أجل ال�سيطرة على �أو منع �أو قمع �أو
التعامل ب�أية طريقة مع �أي حدث ينطوي
على ا�ستخدام املواد الذرية �أو البيولوجية �أو
الكيماوية.
 .جا�ستثناء الأعمال الإجرامية
�أي عمل غري قانوين �أو �إجرامي يقوم به
امل�ؤ َّمن عليه �أو يقوم به امل�ستفيد/امل�ستفيدون
من هذا العقد باملطالبة بوا�سطته �أو عن
طريقه.
 .دالتعر�ض املتعمد للخطر
التعر�ض املتعمد خلطر ا�ستثنائي؛ عدا يف
حالة حماولة انقاذ حياة ان�سان �أو يف حالة
الدفاع عن النف�س.

 .ها�ستثناء احلاالت ال�سابقة للت�أمني
�أي علة �أو حالة مر�ضية �سابقة لتاريخ �سريان
الت�أمني كما هو حمدد �ضمن « .2التعريفات»
من هذه الوثيقة� ،إال يف حالة ذكر هذه العلة/
احلالة حتديد ًا عند ا�صدار العقد وموافقة
ال�شركة عليها.
لأي م�ؤمن عليه مع مبلغ ت�أمني بقيمة مائة
�ألف ( )100,000ريال ُعماين �أو �أقل ويف
ِ�سن اخلام�سة واخلم�سني ( )55عام ًا �أو �أقل؛
ف�إنه �سيتم رف�ض �أية مطالبة تن�ش�أ ب�سبب
�أي من احلاالت املر�ضية التالية خالل مئة
وثمانون ( )١٨0يوم ًا من تاريخ ال�سريان
تلقائي ًا:
 ال�سرطان
 �إلتهاب الكبد الوبائي
 حالة �سابقة من مر�ض القلب الإقفاري
و�/أو اعتالل ع�ضلة القلب و�/أو مر�ض �أو
خلل يف ال�صمامات القلبية و�/أو الذبحة
ال�صدرية و�/أو ت�صلب ال�شرايني و�/أو
نوبة قلبية و�/أو ف�شل القلب و�/أو نوبات
نق�ص تروية عابرة
 غ�سيل الكلى
 .واالنتحار
االنتحار �أو حماولة االنتحار �أو التدمري
الذاتي �أو الإ�صابة الذاتية املتعمدة يف حالة
ال�سالمة العقلية �أو اجلنون.
 .زخطر الطريان
الطريان �أو التزلج �أو �أي نوع �آخر من
الرحالت اجلوية عدا �أن يكون كـ «راكب»،
�شريطة �أال ي�شمل لفظ «راكب» ،لغر�ض هذا
العقد � ،أي �شخ�ص يعمل ك�أحد �أفراد طاقم
الطائرة �أو �أي �شخ�ص متواجد على منت
الطائرة بغر�ض القيام بعمليات الت�شغيل
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الفنية بها.
 .ح�أن�شطة وريا�ضات حمفوفة باملخاطر
�أية مغامرات �أو ريا�ضات حمفوفة باملخاطر
�أو �أن�شطة على �سبيل املثال ولي�س ح�صر ًا على
القفز باملظالت �أو ت�سلق اجلبال �أو ال�صخور
(با�ستخدام احلبال �أو الأدلة الإر�شادية) �أو
احلفر �أو الريا�ضات ال�شتوية (بخالف لعبة
الكريلنج �أو التزحلق) �أو القفز باحلبال
�أو الغو�ص با�ستخدام املعدات املخ�ص�صة
لذلك� ،أو التزحلق على املياه� ،أو ال�صيد� ،أو
ا�ستعرا�ضات القفز� ،أو �سباقات احلواجز
للخيول� ،أو املمار�سة �أو امل�شاركة االحرتافية
يف �أي نوع من �أنواع الريا�ضات؛ مبا يف ذلك
الركوب �أو القيادة يف �أي نوع من �أنواع
ال�سباقات �أو امل�شاركة يف اختبارات القدرة
على التحمل.
.طعدم الإلتزام بالن�صائح الطبية
احلاالت التي تنتج عن عدم االتباع املتع ّمد
بالن�صائح او العالجات الطبية.
 .ينق�ص املناعة الب�شرية ومتالزمة نق�ص
املناعة املكت�سبة (الإيدز)
�أي خ�سارة حتدث ب�سبب �أو من خالل الإ�صابة
بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية (� ،)HIVأو
متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز) �أو
�أية حالة ذات �صلة مبر�ض الإيدز.
 .كالإجها�ض
�أي خ�سارة ناجتة ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة عن� ،أو �ساهم يف ذلك� ،أو تفاقم
ب�سبب الإجها�ض.
 .لالعقاقري و الكحول
�أي خ�سارة ناجتة ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة عن� ،أو �ساهم يف ذلك� ،أو تفاقم
ب�سبب الكحول �أو �سوء اال�ستعمال املتعمد
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للعقاقري.
 .مالإهمال اجل�سيم
�أي خ�سارة ناجتة ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة عن� ،أو �ساهم يف ذلك� ،أو تفاقم
ب�سبب الإهمال اجل�سيم.
 .نعدم الإدالء باملعلومات �أو الإدالء املتعمد
مبعلومات غري �صحيحة
�أي خ�سارة ناجتة عن عدم الإدالء باملعلومات
�أو الإدالء املتعمد مبعلومات غري �صحيحة
يف طلب الت�أمني �أو الت�صريح عن احلالة
ال�صحية �أو �أية مناذج �أو �أية وثائق �أخرى.

الق�سم الثاين  -اال�ستثناءات املطبقة على
منفعة الوفاة الناجتة عن حادث («.3
املنافع»  -الق�سم الثاين)
ال تتحمل ال�شركة م�س�ؤولية �أية مطالبة ناجتة عن:
 .أالإ�ستثناءات العامة كما هو مذكور يف «.6
اال�ستثناءات»  -الق�سم الأول.
 .باملعاجلة الطبية �أو اجلراحية من ذلك� ،أو
الفتق �أو التومني �أو االلتهابات البكتريية
با�ستثناء االلتهابات القيحية جلرح مرئي
ومن خالله وقع ب�صورة عر�ضية.

الق�سم الثالث  -اال�ستثناءات املطبقة على
منافع العجز (« .3املنافع»  -الق�سم الثالث
والق�سم الرابع)
ال تتحمل ال�شركة م�س�ؤولية �أية مطالبة ناجتة عن:
 .أالإ�ستثناءات العامة كما هو مذكور يف «.6
اال�ستثناءات»  -الق�سم الأول.
 .ب�أي عجز يحدث ب�سبب �أية �أمرا�ض تنتج عن
اال�ضطرابات العقلية و�/أو الع�صبية.
 .ج حماولة االنتحار �أو التدمري الذاتي �أو

الإ�صابة الذاتية املتعمدة يف حالة ال�سالمة
العقلية �أو اجلنون.

الق�سم الرابع  -اال�ستثناءات املطبقة على
منفعة الأمرا�ض احلرجة (« .3املنافع» -
الق�سم الرابع)
ال تتحمل ال�شركة م�س�ؤولية �أية مطالبة ناجتة عن:
 .أالإ�ستثناءات العامة كما هو مذكور يف «.6
اال�ستثناءات»  -الق�سم الأول.
 .ب�أي خ�سارة حتدث ب�سبب �أو تنتج عن �أي
حالة �سابقة للت�أمني و�/أو دخول للم�ست�شفى
ب�سبب ذلك� .أي مر�ض َح ِرج حدث عالماته
�أو �أعرا�ضه لأول مرة قبل تاريخ ال�سريان؛
والذي مت �أو مل يتم الك�شف عنه يف �إ�ستمارة
الطلب �أو �أي ا�ستمارة بيان ال�صحة �أو �أي
فح�ص طبي.
 .ج�أي خ�سارة حتدث ب�سبب �أو تنتج عن �أي
مر�ض بخالف ت�شخي�ص املر�ض َ
احل ِرج
كما هو معرف يف جدول الأمرا�ض َ
احل ِر َجة
املغطاة.
 .د�أي مر�ض َح ِرج مت ت�شخي�صه خالل ت�سعون
( )90يوم ًا (فرتة ت�أجيل التغطية) من تاريخ
ال�سريان.
 .ه�أي مر�ض َح ِرج مت ت�شخي�صه ،غري �أن امل�ؤمن
عليه مل يبق على قيد احلياة ملدة ثالثون
( )30يوم ًا (فرتة البقاء على قيد احلياة)
بعد تاريخ الت�شخي�ص.
 .و�أي مر�ض َح ِرج ناجت ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ب�سبب حادث.
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وكيل �أك�سا

بف�ضل وجود �أكرث من  107مليون عميل يف جميع �أنحاء العامل،
فان �شركة �أك�سا للت�أمني تعترب واحدة من �أكرب �شركات الت�أمني
يف العامل .نحن نقدم جمموعة وا�سعة من منتجات الت�أمني
لتلبية احتياجاتك ال�شخ�صية واحتياجات العمل.

800 70 292

www.axa-gulf.com

�شركة �أك�سا للت�أمني(اخلليج) �ش.م.ب(م)
فرع �أجنبي ل�شركة �أك�سا للت�أمني(اخلليج) �ش.م.ب (م) ،مدرجة يف مملكة البحرين و م�سجلة يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ل�سلطنة عمان مبوجب �سجل جتاري رقم  1112244وحتمل �سجل ت�أمني رقم � 6صادر من قبل هيئة ال�سوق املالية .
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ت�أمني ال�سيارات
الت�أمني ال�صحي
ت�أمني املنازل
ت�أمني ال�سفر
ت�أمني احلياة
ت�أمني اليخوت
ت�أمني الإنتقال من املنزل
ت�أمني اجلولف
ت�أمني الدراجات النارية
ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية

