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 .1المقدمة

 .2التعريفات

تمثل كل من إستمارة الطلب وجدول العقد وهذه الوثيقة وأية إضافات مرفقة بها العناصر ال ُمش ّكلة لعقد
التأمين ووجب االطالع عليها جميعا ً باعتبارها «العقد».

لغرض هذا العقد ،تحمل المصطلحات المستخدمة
فيه المعاني التالية ما لم يتم النص على خالف ذلك
بشكل خاص.

موضوع العقد

حيث أن المؤمن عليه قد قدّم إلى «شركة أكسا للتأمين (الخليج) (ش.م.ب) (م)» (المشار إليها فيما بعد
بـ»الشركة») طلبا ً وإقرارا ً كتابيين واللذين سيعتبران سويا ً مع المعلومات والتفاصيل المقدمة إلى الشركة
من قبل المؤمن عليه بمثابة األساس الخاص بهذا العقد وستعتبر مضمنة فيه.
تم االتفاق بموجبه على أنه مقابل دفع قسط التأمين األول و شريطة دفع األقساط الالحقة ،ستوافق الشركة
على توفير المنافع المبينة في جدول العقد أو في اية إضافات مرفقة به ،شريطة أن يبقى هذا العقد خاضعا ً
للشروط واألحكام واالستثناءات الواردة والمرفقة بهذا العقد وأية شروط وأحكام يتم إلحاقها به أو كتابتها
عليه ويتم التوقيع عليه نيابة عن الشركة على أنها ذات صلة بهذا العقد.

عر ِضي
حادث أو حادث َ

حدث غير متوقع وغير منظور وغير مخطط له
يقع نتيجة ألسباب تتعلق بالعنف وأسباب مفاجئة
وخارجية وعرضية.

الوفاة الناتجة عن حادث
حالة الوفاة بسبب نتيجة مباشرة لحادث ما والتي
تحدث خالل تسعون ( )90يوما ً من تاريخ
التعرض للحادث.

نشاطات الحياة اليومية
اللبس :القدرة على ارتداء وخلع وتأمين وحل

دخول الحمام والخروج منه) أو االغتسال
بطريقة مقبولة بوسائل أخرى.

إستمارة الطلب
إستمارة طلب التأمين والتي يقوم المؤمن عليه
بملئها بهدف الحصول على التأمين بموجب هذا
العقد.

المستفيد
الشخص/األشخاص الذي/اللذين يقوم المؤمن عليه
بتحديده/بتحديدهم للحصول على منافع العقد في
حال وفاة المؤمن عليه.

بند
بيان يكون بمثابة حكم أو شرط في العقد.

كافة المالبس وبالشكل المناسب ،أي حماالت تاريخ حدوث الخسارة

بنطلونات وأطراف اصطناعية أو أي أجهزة
جراحية أخرى؛
اإلطعام :القدرة على إطعام الذات فور تجهيز
وتوفير الطعام؛
الحركة :القدرة على التحرك بالداخل من غرفة
إلى أخرى على أسطح مستوية؛

لمطالبات الوفاة :تاريخ وفاة المؤمن عليه.
لمطالبات العجز الكلي الدائم والعجز الجزئي
الدائم واألمراض الحرجة :تاريخ تشخيص
العجز/المرض الحرج.
ال يجوز أن يسبق تاريخ حدوث الخسارة تاريخ
السريان.

استعمال الحمام   :القدرة على استعمال

المرحاض أو بشكل آخر إدارة وظائف األمعاء فترة تأجيل التغطية

والمثانة للمحافظة على مستوى مقبول من
النظافة الشخصية؛
التنقل   :القدرة على االنتقال من السرير إلى
كرسي ثابت أو كرسي متحرك وبالعكس؛
االغتسال   :القدرة على االغتسال في حوض
االستحمام أو اإلستحمام وقوفا ً (بما في ذلك
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لمنفعة األمراض الحرجة :الفترة التي ال تعتبر فيها
المنافع مستحقة الدفع في حال ظهور األعراض
أو حدوث الحالة ألول مرة أو يتم تشخيص الحالة
خالل تسعون ( )90يوما ً من تاريخ السريان.
يتم رفض أي مطالبة تلقائيا ً إذا كان تاريخ حدوث
الخسارة ضمن فترة تأجيل التغطية.
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التشخيص أو المش َّخص

فترة السماح

التشخيص الدقيق الذي يجريه الطبيب الممارس كما
هو محدد أدناه في هذا العقد ،بناء على مثل هذا الدليل
المحدد ،كما هو مشار إليه أدناه في هذا العقد في
تعريف المرض ال َح ِرج/العجز الخاص المعني ،أو،
في غياب مثل هذا الدليل المحدد ،بنا ًء على الدليل
اإلشعاعي ،السريري ،النسيجي أو المخبري المقبول
لدى الشركة .ويجب أن يكون مثل هذا التشخيص
مدعو ًما من قبل المدير الطبي للشركة الذي يجوز
له أن يبني رأيه على الدليل الطبي المقدم من قبل
المؤمن عليه و/أو أي دليل إضافي قد يتطلبه.

سيتم منح فترة سماح مدتها ( )90تسعين يوما من
تاريخ استحقاق قسط التأمين لدفع قسط التأمين
المستحق ،وتبقى التغطية التأمينية سارية المفعول
خالل هذه المدة.

في حالة نشوء أي نزاع أو خالف بخصوص
مالءمة أو صحة التشخيص ،يكون للشركة الحق
في طلب فحص ،إما المؤمن عليه أو للدليل
المستخدم في الوصول إلى مثل هذا التشخيص،
وذلك بواسطة خبير معتمد مستقل في مجال الطب
المعني والذي تختاره الشركة .ويكون رأي مثل هذا
الخبير بخصوص مثل هذا التشخيص ملز ًما على
كل من المؤمن عليه والشركة.

تاريخ السريان
وهو تاريخ بدء العقد ،ويكون إما تاريخ الطلب
أو تاريخ الفحص الطبي أو تاريخ قبول التغطية
التأمينية أيها يأتي الحقاً.

اإلضافات
مستند كتابي يصدر عن الشركة لتعديل أو شرح
شروط وأحكام العقد أو جدول العقد المرفق بالعقد
أو الملحق به.

تاريخ االنتهاء

مستشفى
المؤسسة التي تفي بجميع المتطلبات التالية:
صا كمستشفى ،إذا كان الترخيص
 .أتحمل ترخي ً
مطلوبًا في تلك الدولة أو سلطة القضاء
الحكومية؛
.بتعمل بشكل رئيسي الستقبال األشخاص
المرضى أو المتوعكين أو المصابين والعناية
بهم وعالجهم ،كمرضى مقيمين؛
 .جتقدم خدمة تمريض على مدى  24ساعة في
اليوم بواسطة ممرضين/ممرضات معتمدين أو
خريجين؛
 .دلديها واحد أو أكثر من األطباء المتوفرين في
جميع األوقات؛
 .هتوفر مرافق منظمة للتشخيص والعمليات
الجراحية الكبيرة؛
 .وليست في األصل عبارة عن عيادة ،مركز
للتمريض ،مقر لالستراحة أو للنقاهة أو أي
مؤسسة مشابهة ،وبخالف ما يكون بشكل
عرضي ،مكان لمدمني الكحول أوالمخدرات؛
َ
 .زتحتفظ بأجهزة أشعة إكس ومرافق غرف
عمليات.

التاريخ الوارد في جدول العقد والذي تنتهي فيه المؤمن عليه
التغطية بموجب هذا العقد.
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الشخص الذي يقدم إستمارة الطلب إلى الشركة وهو

المسؤول عن دفع األقساط؛ وهو الذي تتم تغطيته
بموجب هذا العقد والذي يُستحق دفع منافع التأمين
على حياته كما هو محدد في جدول العقد.

الطبيب الممارس
الطبيب الذي توافق عليه الشركة والذي يحمل
ومخول قانونا ً
درجة أكاديمية معترف بها في الطب
ّ
بممارسة مهنة الطب و/أو الجراحة في الدولة التي
يقيم بها ،وال يجوز أن يكون الطبيب الممارس هو
نفسه المؤمن عليه أو أي شخص يرتبط به بصلة
الدم أو برباط الزوجية ،وال يجوز أيضا ً أن يكون
رب عمل المؤمن عليه أو أحد موظفيه.

مدة التأمين
مدة التأمين الواردة في جدول العقد والذي يقوم
فيها المؤمن عليه بدفع أو الموافقة على دفع أقساط
التأمين بالكامل وتقوم الشركة بقبولها .وتبدأ هذه
المدة عند تاريخ السريان وتستمر حتى تاريخ
االنتهاء.

العجز الكلي الدائم
حالة العجز الكلي الدائم والمطلق والتي تحدث
نتيجة التعرض لحادث يُصيب المؤمن عليه قبل
بلوغه سن سبعون ( )70مما يحول تماما ً دون قيام
المؤمن عليه بأداء عمله أو مزاولة أي عمل آخر
مالئم له حسب تعليمه وخبرته وتدريبه.
وإذا حدث العجز في وقت كان فيه المؤمن عليه
عاطالً عن العمل ،فإن العجز الكلي الدائم يعني في
هذه الحالة عدم القدرة وبشكل كامل ودائم وبدون
مساعدة طرف آخر ،بالقيام بأربعة ( )4على األقل
من نشاطات الحياة اليومية.
وعند ذكر كلمة «دائم» تعني استمرار حالة العجز
لمدة إثني عشر ( )12إثني عشر شهرا ً وانقطاع أي

أمل في تحسن حالة الشخص عند انتهاء هذه الفترة.
وعلى الرغم من ذلك فإن الحاالت المذكورة أدناه
تعتبر (دائمة وكلية) بطبيعتها.
الفقدان الكلي والدائم للرؤية في كال العينين
الصمم الكامل والدائم لكال األذنين الذي نشأ عن
صدمة
فقدان القدرة على الكالم الذي نشأ عن صدمة
إزالة الفك السفلي
قطع أو بتر الذراعين أو اليدين
قطع أو بتر الساقين أو القدمين
قطع أو بتر ذراع واحدة وساق واحدة
قطع أو بتر ذراع واحدة وقدم واحدة
قطع أو بتر يد واحدة وقدم واحدة
قطع أو بتر يد واحدة وساق واحدة
الشلل الكامل والدائم لألطراف األربعة

العقد
هذا المستند (شروط وأحكام العقد) و/أو أي عقود
إضافية أو إضافات و/أو أية تعديالت واردة
به موقَّعة من ِقبل شركة أكسا للتأمين (الخليج)
(ش.م.ب) (م) وجدول العقد واستمارة الطلب والتي
تمثل معا ً مجمل عقد التأمين المبرم بين الطرفين.

األمراض/الحاالت السابقة للتأمين
المرض ،الداء أو االعتالل الذي يحدث أو تظهر
أعراضه قبل تاريخ السريان ،والذي ُ
طلبت له أو تم
الحصول بسببه على االستشارة أو العالج من طبيب
ممارس ،أو أي مركز طبي آخر ذو طبيعة مشابهة.
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 .3المنافع
قسط التأمين
المبلغ المالي الواجب دفعه من قبل المؤمن عليه
إلى الشركة بتاريخ استحقاق قسط التأمين ،مقابل
التغطية التأمينية التي توفرها الشركة.

تاريخ استحقاق قسط التأمين
التاريخ الموضح في جدول الوثيقة والذي يستحق
فيه القسط األول .وتستحق الدفعات الالحقة بالمبلغ
والكيفية المبينين في جدول الوثيقة.

المرض
حالة مرض غير متوقعة والتي تستلزم الحصول
على الرعاية الطبية ،والتي تنشأ نتيجة ألي سبب
غير متوقع.

مبلغ التأمين
القيمة المتناقصة من قيمة مبلغ التأمين األولي عند
تاريخ السريان ،على أن قيمة التناقص تُحدد بنسبة
قيمتها  10بالمائة من التعرفة السنوية.

فترة البقاء على الحياة
لمنفعة األمراض ال َح ِرجة :الفترة التي ال تعتبر فيها
المنافع مستحقة الدفع في حال الوفاة خالل ثالثون
( )30يوما ً من تاريخ حدوث الخسارة.

الشركة
شركة أكسا للتأمين (الخليج) (ش.م.ب) (م) أو من
يخلفها في الملكية.

الحرب أو العمليات الشبيهة باألعمال الحربية
الحرب أو العمليات الشبيهة باألعمال الحربية
(سوا ًء أكانت الحرب معلنة أم ال) ،الغزو ،أعمال
العدو األجنبي ،األعمال العدوانية ،الحرب األهلية،
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العصيان المدني ،التمرد ،الثورة ،العصيان المسلح،
التآمر ،القوة العسكرية أو القوة الغاصبة ،أعمال
الشغب أو اإلضراب أو التمرد ،حالة األحكام
العرفية ،حالة الحصار ،الحرب األهلية ،اإلرهاب،
الضرب بالقنابل ،القنص ،الكمائن ،وجميع األعمال
المشابهة؛ أو أي فترة يقوم فيها المؤمن عليه
بالخدمة في القوات المسلحة ألي بلد ،سوا ًء في فترة
السلم أو الحرب.

تغطى المنافع التالية فقط في حال إدراجها ضمن
جدول العقد:

يُستحق دفع منفعة األمراض الحرجة مرة واحدة
فقط وكدفعة كاملة تعادل مائة بالمائة ( )%100من
قيمة مبلغ التأمين بحد أقصاه مائتان وعشرة آالف
( )210,000لاير عُماني.

تلتزم الشركة بدفع مبلغ التأمين كما هو محدد في
جدول العقد في حالة وفاة المؤمن عليه وفاة طبيعية
ناتجة عن مرض او حادث ،شريطة أن ال تكون هذه
الوفاة ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي خطر
مستثنى ضمن « .6االستثناءات»  -القسم األول.

يتم تطبيق فترة تأجيل التغطية وفترة البقاء على
قيد الحياة على هذه المنفعة كما هي محددة ضمن
هذا العقد.

القسم األول  -منفعة الوفاة ألي سبب

القسم الثاني  -منفعة الوفاة
الناتجة عن حادث
تلتزم الشركة بدفع القيمة المحددة في جدول العقد
في حالة الوفاة الناتجة عن حادث ،شريطة أن ال
تكون هذه الوفاة ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر
عن أي خطر مستثنى ضمن « .6االستثناءات» -
القسم األول والقسم الثاني.

القسم الثالث  -منفعة العجز الكلي الدائم
تلتزم الشركة بدفع مبلغ منفعة العجز الكلي الدائم
المحدد في جدول العقد في حالة العجز الكلي الدائم
نتيجة التعرض لمرض او لحادث ،شريطة أن ال
يكون هذا العجز ناتجا ً بشكل مباشر أو غير مباشر
عن أي خطر مستثنى ضمن « .6االستثناءات»  -
القسم األول والقسم الثالث.

القسم الرابع  -منفعة األمراض
الحرجة الناتجة عن مرض
إذا تم تشخيص المؤمن عليه على أنه مصاب بواحد
أو أكثر من األمراض ال َح ِر َجة المغطاة بموجب هذا
العقد والناشئة عن سبب مرضي غير مستثنى بشكل
خاص بموجب هذا العقد ،وذلك بعد فترة تأجيل
التغطية وخالل مدة التأمين ،فعندئ ٍذ تلتزم الشركة
بدفع المنفعة كما هو محدد في جدول العقد.

منافع المرض الحرج هي منفعة إضافية .ولن تسفر
عملية الدفع ألي من األمراض الحرجة المشمولة
في الوثيقة عن إنهاء الوثيقة.
القائمة الكاملة لألمراض الح َِرجة المشمولة
بالغطاء التأميني ُمدرجة أدناه:

 .1السرطان

السرطان هو ورم خبيث يتّسم بالنمو غير المنضبط
وبانتشار الخاليا الخبيثة مع غزو وتدمير األنسجة
الطبيعية .يشمل مصطلح السرطان على سرطان
الدم ،سرطان الغدد الليمفاوية ،ساركوما ،و مرض
هودجكين .يجب أن يتطلب السرطان العالج عن
طريق الجراحة أو العالج اإلشعاعي أو العالج
الكيميائي .ويجب أن يتم تأكيد التشخيص من خالل
تقرير فحص نسيجي معتمد وتقرير من طبيب
أخصائي معترف به.
وتُستثنى السرطانات التالية من التغطية التأمينية:
 .أجميع األورام التي يُثبت فحصها النسيجي بأنها
أورام حميدة أو أورام قبل الخبيثة أو أورام
محتملة الخبث أو أورام خبيثة غير منتشرة ؛
 .بأي آفة يتم وصفها على أنها ورم سرطاني
موضعي ( )TISأو ُمصنفة في الفئة ()TA
طبقا ً لالصدار السابع من تصنيفات اللجنة
األمريكية المشتركة للسرطانات ؛
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 .ججميع سرطانات الجلد غير القتامية ؛

طبي من أخصائي أمراض قلب يُثبت وجوب إجراء
الجراحة.

 .دجميع أورام البروستاتا ما لم يُثبت نسيجيا ً
تصنيفها على مقياس جليسون بأكبر من وتُستثنى العمليات التالية من التغطية:
ستة ( )6أو كونها تطورت على األقل إلى
 .أتوسيع الشرايين عن طريق البالون ،القسطرة،
فئة  T2N0M0طبقا ً لالصدار السابع
التوسيع عن طريق الليزر ،التوسيع بالمشرط
من تصنيفات اللجنة األمريكية المشتركة
الماسي وجميع وسائل التوسيع ال ُمستخدمة من
للسرطانات ؛
داخل األوعية
 .هأي سرطان قتامي للجلد والذي هو أقل من
أو يُساوي ميلليمترا ً واحدا ً ( 1.0مم) في
ً
السُّمك و ُم َ
صنّف في الفئة  T1AN0M0طبقا  .3األزمة القلبية/جلطات القلب
لالصدار السابع من تصنيفات اللجنة األمريكية (احتشاء عضلة القلب)
المشتركة للسرطانات ؛
يتم تعريف الجلطات القلبية على أنها موت جزء
 .وسرطانات الغدة الدرقية المبكرة ذات القُطر من عضلة القلب نتيجة لعدم كفاية إمدادات الدم
إثنان سنتيمترا ً ( 2سم) أو أقل ،و ُمصنفة إلى المنطقة المعنية نتيجة لمرض في الشريان
(بحسب فحص األنسجة) في الفئة  T1N0M0التاجي .ويَجب تأكيد التشخيص عن طريق كافة
طبقا ً لالصدار السابع من تصنيفات اللجنة المعايير التالية ُمجتمعة وعلى أن يكون التشخيص
واضحا ً وداالً على احتشاء عضلة القلب الحاد
األمريكية المشتركة للسرطانات ؛
ألول مرة:
 .زأي شكل من أشكال السرطان في وجود عدوى
فيروس نقص المناعة البشرية ( ،)HIVبما  .أأعراض سريرية تتماشى مع تشخيص وجود
احتشاء حاد في عضلة القلب الحاد ؛ و
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،سرطان
الغدد الليمفاوية أو ساركوما كابوزي.
.بتغييرات جديدة في ِسمات نتائج رسم القلب
 .بعمليات القلب بتقنية ثقب المفتاح

 .2جراحة تحويل الشريان التاجي
(عمليات القلب المفتوح)
الخضوع الفعلي لعملية (جراحة) القلب المفتوح
التي تتطلب شق الصدر وقَص العظمة الخنجرية
(جراحة لتقسيم الصدر) لتصحيح ضيق أو انسداد
واحد أو أكثر من الشرايين التاجية مع ادراج شريان
بديل .في هذه الحالة يجب تقديم تصوير وعائي
قبل الجراحة يُثبت انسداد الشريان التاجي ألكثر
من خمسين بالمائة ( ،)٪50وكذا تقارير إيجابية
لتصوير األوعية تُثبت المرض ال ُمصاحب وتقرير
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الكهربائي ،أي تغييرات في  ST-Tأو فرع
حزمة كتلة اليسار الجديد أو الموجة Q
الباثولوجية الجديدة؛ و

 .جاالرتفاع فوق القيم الطبيعية المقبولة للدالالت
الكيميائية لصحة عضلة القلب مثل CKMB
أو تروبونين القلب .أي تروبونين >T
 1.0نانوغرام/مل؛ 0.5 > ACCUTNI
نانوغرام/مل.
 .دالنوبة القلبية التي تحدث خالل التدخل

الجراحي في الشريان التاجي يَجب أن تكون
ُمثبتة بمستوى تروبونين قلبي أعلى خمس ()5
مرات على األقل من القيمة الطبيعية العُليا التي
يُبلغ بها المختبر.
الذبحة الصدرية وجميع األشكال األخرى من
متالزمات الشريان التاجي الحادة مستثناة من
التغطية التأمينية.

الناحية الطبية لعالج فشل ال عالج له في وظائف
العضو المزروع أو النخاع العظمي.
يُستثنى من التغطية التأمينية عمليات زرع أي من
األعضاء التي لم يتم ذكرها ههنا  ،وعمليات زراعة
أجزاء األعضاء أو األنسجة أو الخاليا والتي هي،
على سبيل المثال ال ال َحصر ،زراعة الخاليا
الجذعية و زراعة خاليا جزر البنكرياس.

احتشاء عضلة القلب المصاحب بعَدم ارتفاع  .6 STالسكتة الدماغية
مع ارتفاع التروبونين  Iأو  Tيعتبر ُمستثنى من
التغطية التأمينية.

عرف السكتة الدماغية بأنها حادثة وعائية
تُ ّ
دماغية تؤدي إلى وفاة ألنسجة المخ بسبب نزيف
داخل الجمجمة أو بسبب إنسداد أو ت َخثّر(تجلّط)
 .4الفشل الكلوي (المرحلة األخيرة
في األوعية الدماغية .وينجم عن هذه الحادثة
من قصور وظائف الكلى)
اضطراب وظيفي عصبي دائم مع وجود دالالت
المرحلة األخيرة من قصور وظائف ال ِكلى والذي
عصبية غير طبيعية مدعومة بالفحص البدني
يَنتج عن فشل كامل و ُمزمن في وظائف كلتا
الذي يقوم به أخصائي أعصاب بعد مرور ثالثة
الكليتين والذي يتعذّر عالجه ؛ والذي يَتطلب
( )3أشهر على األقل من الحادثة .ويَجب أيضا ً أن
بالضرورة غسيل ال ِكلى بانتظام أو زراعة ال ِكلى.
يكون التشخيص مدعوما ً بنتائج التصوير األشعي
يجب التصديق على ضرورة استمرار غسيل ال ِكلى
للدماغ ويَجب أن يكون متطابق مع تشخيص
ويُشترط أن يكون غسيل ال ِكلى قائما ً ومدعوما ً
إصابة بسكتة دماغية جديدة.
بضرورة طبية حتمية موثقة من أخصائي أمراض
يُستثنى التالي من التغطية التأمينية:
ِكلى معتمد.
 .أالنوبات اإلقفارية العابرة ؛
يتم استثناء الفشل الكلوي الحاد (القابل للتصحيح)
والذي يحتاج فقط لغسيل ال ِكلى بشكل مؤقت.

 .بتلف الدماغ بسبب حادث أو إصابة ؛

 .5زرع األعضاء الرئيسية

 .جاضطرابات األوعية الدموية التي تؤثر على
العين بما في ذلك احتشاء العصب البصري
أو الشبكية ؛

بصفته ُمتلقّي لعملية زرع القلب
الخضوع الفعلي ِ
ُ
أو الرئة أو الكبد أو البنكرياس أو ال ِكلى .وتغطى
عملية زرع النخاع العظمي أيضا ً إذا كان المؤمن
ضع لعملية زرع للنخاع العظمي وقد
عليه قد َخ َ
تم التأكيد من قِبل طبيب أخصائي على أن زرع
النخاع العظمي كان ضروريا ً من الناحية الطبية.
يُلزم تصنيف عملية الزرع بأنها ضرورية من

 .دنقص التروية للجهاز الدهليزي ؛
 .هالجلطة الدماغية المكتشفة باألشعة/التصوير
والتي هي غير مصاحبة ألية أعراض.
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 .4الشروط واالحكام
سن
تمت صياغة شروط وأحكام العقد باللغتين اإلنجليزية القسم الخامس  -تصحيح ال ِ ّ
والعربية .و في حال وجود أي اختالف بين النصين،
يسود النص العربي للحسم في هذا النزاع.

القسم األول  -العقد
يُشكل هذا العقد ،بما في ذلك الشروط واألحكام
المرفقة وإستمارة الطلب أساس العقد و المدرجة
كجزءٍ ال يتجزأ من هذا العقد ،ومع أية إضافات
هنا ٍ
وأية تعديالت واردة به موقَّعة من قِبل شركة أكسا
للتأمين (الخليج) (ش.م.ب) (م) ،إن وجدت ،تُشكل
كلها مجمل االتفاق بين األطراف .وتعتبر جميع
البيانات التي يقدمها المؤمن عليه ،إن لم يكن هناك
إحتيال ،على أنها إقرارات وليست ضمانات.
لن يكون ألي وكيل ،باستثناء مسؤول مفوض حسب
األصول من الشركة ،السلطة نيابة عن الشركة في
تمديد فترة دفع قسط التأمين أو بأي حال تعديل هذا
العقد.

القسم الثاني  -عُملة العقد
اللاير العُماني

القسم الثالث  -المدة والتجديد
يسري هذا العقد طوال الفترة المذكورة في جدول
العقد ،إال أن لمنفعة األمراض الحرجة مدة سريان
لخمس ( )5سنوات كحد أقصى وهي قابلة للتجديد
فيما بعد.

القسم الرابع  -حدود السن
الحد األدنى عند الدخول :ثمانية عشر ( )18سنة
الحد األعلى عند الدخول :تسعة وستون ()69
سنة
الحد األعلى للتغطية :سبعون ( )70سنة
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إذا تم تقديم سنة ميالد المؤمن عليه إلى الشركة
فقط ،فعندئ ٍذ يكون تاريخ الميالد لغرض هذا العقد
هو األول من   كانون ثاني من نفس سنة ميالد
المؤمن عليه ما لم يتم ذكر ذلك التاريخ وتأكيده
بواسطة جواز السفر أو الهوية الوطنية للمؤمن
عليه.

القسم السادس  -التعيين

وسيتم احتساب مبلغ القسط المرد في حال إلغاء
العقد وفقا للصيغ التالية:

لقسط التأمين الفردي:
القسم العاشر  -تغير مكان اإلقامة
القسط المرد =   ٪90من قسط التأمين الفردي خالل سريان التغطية التأمينية

المدفوع ( Xايقبتلمنم ترف ةا دقعل /وممج عترف   يستمر سريان التغطية التأمينية ما دام يُقيم المؤمن
ة ادقعل)
عليه في سلطنة عُمان.

لقسط التأمين السنوي:

يمكن للمؤمن عليه أن يقوم بتعيين عقد التأمين
بكافة حقوقه والتزاماته لجهة أخرى وذلك من خالل
كتاب خطي.

القسط المرد =   ٪90من قسط التأمين السنوي
المدفوع ( Xعدد األيام المتبقية حتى تاريخ استحقاق
القسط التالي )365 /

في حال المطالبة ،إذا كانت قيمة المطالبة المستحقة
الدفع أكبر من قيمة هذا التعيين ،فإنه سيتم دفع
المبلغ ال ُمتبقي إلى المستفيد(ين) المختارين.

للقسط الشهري:
القسط المرد =  .0ويبقى حامل الوثيقة مغطى حتى
تاريخ استحقاق القسط التالي.

القسم السابع  -دفع األقساط
وتعرفة التأمين وتعديالتها

يعامل الشهر الذي يتم طلب االسترداد فيه كسائر
الفترة الكاملة للعقد.

إن قسط التأمين مستحق الدفع هو القسط اإلجمالي
المستحق كما هو محدد في جدول العقد.

القسم التاسع  -إنتهاء منافع العقد

يكون قسط التأمين مستحق الدفع عن مدة التأمين
المذكورة في جدول العقد.

القسم الثامن  -اإللغاء
يجوز إلغاء هذا العقد في أي وقت من قبل
المؤمن عليه عن طريق خطاب ُمسجّل أو بالبريد
اإللكتروني.
ولغرض هذا الحكم ،يسري اإللغاء فورا ً عند استالم
إشعار اإللغاء بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني.
لكن تكون الشركة مسؤولة عن أية مطالبة صحيحة
تنشأ قبل تاريخ نفاذ اإللغاء.

يتم أي من مثل هذا اإلنهاء دون اإلجحاف بأي
مطالبة صحيحة تنشأ قبل تاريخ اإلنتهاء.

ينتهي التأمين الخاص بالمؤمن عليه على الفور عند
وقوع أي مما يلي أوالً:
 .أالتاريخ الذي يتم فيه دفع المنافع إلى حد مبلغ
التأمين؛
.بالتاريخ الذي ينتهي فيه العقد بموجب انتهاء
صالحية التأمين العادية.
 .جالتاريخ الذي يتم فيه إلغاء العقد قبل تاريخ
االنتهاء.
 .دإذا لم يتم دفع قسط التأمين خالل فترة سماح
العقد.

يتعين على المؤمن عليه إعطاء الشركة مباشرة
إشعارا ً كتابيا ً في حال تغيير المؤمن عليه لمكان
إقامته إلى دولة أخرى.

القسم الحادي عشر  -االلتزام بأحكام العقد
يؤدي عدم االلتزام بأي من األحكام الواردة في هذا
العقد إلى إبطال جميع المطالبات بموجبه.

القسم الثاني عشر  -التحكيم
يتم إحالة جميع الخالفات التي تنشأ عن هذا العقد
إلى محكـّم واحد يُعين بصورة كتابيةً بواسطة كال
الطرفين بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في
ذلك الوقت.
وفي جميع الجوانب األخرى ،تخضع عملية التحكيم
لألحكام التشريعية للتحكيم المعمول بها داخل
سلطنة عُمان .وإلى جانب ذلك ،ال يتم الشروع في
أي عمل أو إجراءات قانونية فيما يتعلق بأية مطالبة
على أساس هذا العقد ما لم يصدر ،وحتى يصدر،
قرار من المحكـ ِّمين في هذا الشأن.
وإذا أخلت الشركة بمسؤوليتها تجاه المؤمن عليه
إزاء أية مطالبة تم تقديمها بموجب هذا العقد ولم
يتم إحالة تلك المطالبة إلى محكـّم ،في غضون إثني
عشر ( )12شهرا ً من تاريخ إخالء المسؤولية،
بموجب األحكام الواردة في هذا العقد ،عندئ ٍذ تعتبر
هذه المطالبة ،لجميع األغراض ،متنازالً عنها وال
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 .5المطالبات
يتم الرجوع فيها في أي وقت الحق في إطار هذا
العقد.

طلب التأمين على   المرضى أو المرضى
المحتضرين.

القسم الخامس عشر  -التوافق
القسم الثالث عشر  -االختصاص القضائي
تخضع هذه االتفاقية لقوانين سلطنة عُمان ،كما يتم مع القوانين والتشريعات

الفصل في جميع المطالبات و/أو النزاعات من
خالل المحاكم المختصة فيها.

القسم الرابع عشر -االحتيال و
شرط عدم جواز الطعن

يتم تعديل أي بند من بنود العقد والذي يكون ،عند
تاريخ السريان ،متعارضا ً مع قوانين االختصاص
القضائي في سلطنة عُمان ،وذلك ليكون متوافقا ً مع
الحد األدنى لمتطلبات مثل هذه القوانين.

شريطة أن يظل المؤمن عليه على قيد الحياة ألكثر القسم السادس عشر  -اإلجراءات القانونية
من  12شهرا من تاريخ إصدار الوثيقة أو اي تاريخ
الحق تم فيه تقديم البيان الشخصي للصحة من قبل
المؤمن و قبوله من قبل شركة التأمين (“التاريخ
الالحق”)  ،لن تعترض شركة التأمين عن إعانة/
منفعة الوفاة و أي منافع تكميلية مرفقة (مثل العجز
و األمراض الحرجة) بموجب وثيقة التأمين على
أساس التصريح الغير صحيح باستثناء االحتيال من
قبل اولئك الذين يقعون تحت الشرطين أدناه.
إذا تبين أن الظروف التي منحت فيها منافع الحماية
قد تغيرت ضمنيا دون الموافقة الخطية من شركة
التأمين ،فإن منافع الحماية تصبح بموجب الوثيقة
ملغية وباطلة وفقا لتقدير شركة التأمين.
على سبيل المثال ،أي تغيير في االكتتاب او
المطالبات المتعلقة بالمعلومات /المستندات او
المطالبات أو تزييف ألي مستندات متعلقة بالوثيقة/
المطالبة  -و يكون لها تأثير على االكتتاب.
في حال كانت أي مطالبة بموجب الوثيقة بأي حال
من األحوال احتيالية او ال أساس لها من الصحة،
ستتم مصادرة جميع منافع الحماية بموجب الوثيقة.
على سبيل المثال ،العجز قبل بدء الوثيقة ،أو أن
يكون المؤمن عليه بالفعل على “فراش الموت”،
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ال يجوز إقامة أي دعوى بموجب القانون أو بموجب
العدالة واإلنصاف للحصول على التعويض بموجب
هذا العقد قبل مضي ستين ( )60يوما ً بعد تقديم
دليل كتابي على حدوث الخسارة وفقا ً لمتطلبات هذا
العقد .وال يجوز إقامة مثل هذه الدعوى بعد مضي
سنة واحدة من تقديم الدليل الكتابي على الخسارة.

القسم السابع عشر  -الحدود اإلقليمية
كما هو محدد في جدول العقد.

القسم الثامنة عشر -الضريبة
أنت تقبل وتوافق على دفع أي ضرائب على هذه
الوثيقة  ،بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول
بها في منطقة البيع  ،بما في ذلك على سبيل المثال
ال الحصر ضريبة القيمة المضافة (“، )”VAT
المستحقة في وثيقتك  ،في غضون ( )15خمسة
عشر يوم عمل من تاريخ طلب الدفع من قبل
الشركة .ستتصل بك الشركة في حالة تطبيق
ضريبة القيمة المضافة على وثيقتك .قد يؤدي عدم
قيامك بدفع أي ضرائب مطبقة إلى جعل وثيقتك
الغية وباطلة أو يتم إلغاؤها وفقًا لتقدير الشركة.

في حال المطالبات ،يرجى المراسلة على العنوان
البريدي:
1 .عبر البريد اإللكتروني:

omanlifeclaims@axa-gulf.com

2 .عبر الهاتف+968 24400106 :
3 .عبر ساعي البريد :أكسا التأمين الخليج
ش.م.ب( .م) ،صندوق بريد رقم ،1276
الرمز البريدي رقم  ،112روي ،سلطنة عمان

القسم األول  -اإلشعار بالمطالبة

 .جإذا ما استلزم األمر ،يخضع المؤ َّمن عليه
للفحوصات الطبية بناءا ً على طلب الشركة
وعلى نفقتها الخاصة.
 .دفي حالة وفاة المؤ َّمن عليه ،يحق للشركة اتخاذ
الترتيبات الالزمة للتحقيق في األمر ،وعلى
نفقتها ،بما يتوافق مع القانون ،بما في ذلك
تقرير التشريح بعد الوفاة.

القسم الثالث  -أدلة إثبات الخسارة/الضرر
يتم تقديم جميع مستندات المطالبات إلى الشركة في
أسرع وقت ممكن وفي فترة ال تتجاوز مائة وثمانون
( )180يوما ً من تاريخ اإلشعار بالمطالبة .إضافة
إلى ذلك ،يحق للشركة الحصول على مزيد من
المعلومات /المستندات وفقا ً لما تراه مناسباً .كما
يجوز للشركة أيضاً ،وفقا ً لما تراه مناسباً ،أن تطالب
بالتصديق على المستندات من السلطات المعنية.

عند وقوع أي حدث يحتمل أن يؤدي إلى نشوء
مطالبة بموجب هذا العقد ،يقوم المؤ َّمن عليه أو
ممثلوه القانونيون بتقديم إشعار إلى الشركة بذلك
في أسرع وقت ممكن ،على أن يتم ذلك ،في أية
حالة من األحوال ،في غضون ثالثمائة و خمسة
وستون ( )365يوما ً من تاريخ وقوع الحدث .غير
أنه ال يستحق دفع أي مطالبة إذا تم تقديم اإلشعار القسم الرابع  -مستندات المطالبات
بعد مرور ثالثمائة و خمسة وستون ( )365يوما ً فيما يلي قائمة إرشادية بالمستندات المطلوبة لدعم
من تاريخ حدوث الخسارة (تاريخ الوفاة أو تاريخ المطالبة فيما يتعلق بمختلف المنافع:
تشخيص العجز أو المرض ال َحرج).
المطالبات المتعلقة بمنفعة الوفاة الطبيعية (الوفاة
الناتجة عن مرض) ومنفعة الوفاة الناتجة عن حادث
القسم الثاني  -إثبات المطالبة

والمتطلبات الطبية

 .أيتم إجراء جميع التقارير والشهادات الطبية
وتقديم المعلومات والبراهين التي تطلبها
الشركة على نفقة المؤ َّمن عليه أو ممثليه
القانونيين الشخصيين ،على أن يتم ذلك
بالصيغة التي تحددها الشركة.
.بال تتحمل الشركة أية مسؤولية إذا لم يتبع
المؤ َّمن عليه ،بعد الحادث/المرض اإلرشادات
الصحية المالئمة.

 .أإستمارة مطالبة الوفاة
.بوثيقة العقد األصلية
 .جشهادة الوفاة المتضمنة سبب الوفاة
 .دوثيقة التبليغ عن الوفاة والمتضمنة سبب الوفاة
 .هإذا كانت الوفاة خارج بلد اإلقامة :شهادة الوفاة
األصلية المصدّق عليها (يجب التصديق على
شهادة الوفاة من قبل مكتب سفارة البلد الذي
حدثت به الوفاة الكائن في سلطنة عُمان)
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 .وتقرير الشرطة (لمنفعة الوفاة الناتجة عن
حادث)
 .زتقرير طبي أو تقرير المستشفى متضمنا ً تفصيل
تشخيص الحالة الصحية للشخص المتوفى مع
سبب الوفاة (لمنفعة الوفاة الناتجة عن مرض)
 .حتقرير تشريح الجثة (إذا كان مطلوبا ً بالقانون)
 .طنسخة مصورة واضحة من بطاقة الهوية
الوطنية أو جواز السفر مرفقة بصفحة التأشيرة
الخاصة بالشخص المتوفي
.ينسخة مصورة واضحة من بطاقة الهوية
الوطنية أو جواز السفر مرفقة بصفحة التأشيرة
الخاصة بالشخص ال ُمطالب
 .كأية مستندات أخرى قد تعتبرها الشركة
ضرورية
المطالبات المتعلقة بمنفعة العجز الكلي الدائم
 .أإستمارة مطالبة العجز

 .وتقرير الشرطة (في حال كان العجز بسبب
حادث).
 .زإذا تم تأكيد العجز في خارج بلد اإلقامة ،فالبد
من التصديق على شهادة/تقرير العجز من قبل
مكتب سفارة البلد الذي تبين به العجز الكائن
في سلطنة عُمان أو تزويد شهادة/تقرير للعجز
من سلطنة عُمان
 .حنسخة مصورة واضحة من بطاقة الهوية
الوطنية أو جواز السفر مرفقة بصفحة التأشيرة
الخاصة بالمؤمن عليه
 .طنسخة مصورة واضحة من بطاقة الهوية
الوطنية أو جواز السفر مرفقة بصفحة التأشيرة
الخاصة بالشخص ال ُمطالب (إذا كان غير
المؤمن عليه)
.يأية مستندات أخرى قد تعتبرها الشركة
ضرورية

.بوثيقة العقد األصلية

المطالبات المتعلقة بمنفعة األمراض الحَرجة

 .جشهادة العجز من طبيب ممارس أو لجنة طبية
ومفوضة لتقييم درجة العجز
معتمدة
ّ

 .أإستمارة مطالبة األمراض ال َحرجة

ومفوض
 .دتقرير طبي من طبيب ممارس معتمد
ّ
على أن يشتمل التقرير على تشخيص تفصيلي
لحالة العجز وسببه وبدايته والتفاصيل المتعلقة
بالعالج الموصوف
 .هإلثبات «العجز الدائم» :تقرير طبي أو شهادة
العجز من طبيب ممارس أو لجنة طبية معتمدة
ومفوضة لتقييم درجة العجز (مع ذكر نسبة
ّ
العجز  -في حالة العجز الجزئي الدائم) وذلك
بعد مرور إثني عشر ( )12شهرا ً من التاريخ
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األصلي لإلصابة بالعجز.

.بوثيقة العقد األصلية
 .جتقرير طبي/تقرير مستشفى من طبيب ممارس
ومفوض يشتمل على تشخيص تفصيلي
معتمد
ّ
ً
لحالة المرض ال َحرج ،متضمنا سببه وبدايته
 .دتقرير طبي سري (على نموذج أكسا)
 .هإذا تم تأكيد المرض ال َحرج في خارج بلد
اإلقامة ،فالبد من التصديق على التقرير
الطبي /تقرير المستشفى من قبل مكتب سفارة
البلد الذي تبين به العجز الكائن في سلطنة

عُمان أو تزويد تقرير الطبي /تقرير المستشفى
من سلطنة عُمان
 .ونسخة مصورة واضحة من بطاقة الهوية
الوطنية أو جواز السفر مرفقة بصفحة التأشيرة
الخاصة بالمؤمن عليه

المؤمن عليه/المستفيدين.

القسم السابع  -دفع المطالبة
تقوم الشركة بدفع منافع التأمين بمجرد اقتناعها
بصحة المطالبة ومطابقتها للمستندات المقدمة.

سن
 .زنسخة مصورة واضحة من بطاقة الهوية القسم الثامن  -إثبات ال ّ
الوطنية أو جواز السفر مرفقة بصفحة التأشيرة
الخاصة بالشخص ال ُمطالب (إذا كان غير
المؤمن عليه)

 .حأية مستندات أخرى قد تعتبرها الشركة
ضرورية
قد يتم طلب تقديم المستندات األصلية للتحقق من
صحتها قبل التسوية النهائية للمطالبة.

القسم الخامس  -المستفيدون
يتم دفع منافع المطالبات من قبل الشركة:
 .أفي حالة العجز/األمراض ال َح ِرجة :إلى المؤمن
عليه شخصياً.
.بفي حالة الوفاة :إلى المستفيد(ين) المحدد(ين)
في طلب التأمين أو في اإلضافات (إن وجدت)،
أيهما يأتي الحقاً.

يتم تقديم إثبات عمر المؤ َّمن عليه إلى الشركة
قبل أن يتم دفع أية منافع بموجب هذا العقد على
أن يكون هذا اإلثبات مقنعا ً وكافياً .وإذا ثبت ،بعد
تاريخ سريان العقد ،عدم صحة تاريخ ميالد المؤ َّمن
عليه الذي أخطرت به الشركة ،عندئ ٍذ يحق للشركة
إخطار المؤمن عليه بالتعديالت التي ستقوم بها،
إن وجدت ،بموجب هذا العقد فيما يتعلق باإلخطار
غير الصحيح.

سن
القسم التاسع  -حدود ال ّ

البد أن يكون عمر المؤمن عليه ضمن الحد العُمري
المنصوص عليه في جدول العقد وذلك حتى تكون
المطالبة المقدمة صحيحة بموجب هذا العقد.

القسم العاشر  -النطاق الجغرافـي

جميع أنحاء العالم

القسم السادس  -التعويض
يوافق المؤمن عليه على تعويض وتأمين الشركة
وعدم اإلضرار بها من وضد أي وجميع المطالبات،
الطلبات ،الخسائر ،أسباب أي إجراء ،األضرار،
الدعاوى ،األحكام القضائية ،الخاصة بالمؤمن
عليه/المستفيدين أو الممثلين القانونيين/الشخصيين
لهم ،بما في ذلك أتعاب وتكاليف المحاماة المعقولة،
لكن فقط إلى الحد الذي تحدث بسبب ،أو تنشأ عن،
أو تتعلق بدفع المطالبات بموجب هذا العقد إلى
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 .6االستثناءات
القسم األول  -االستثناءات
المطبقة على جميع المنافع
ال تتحمل الشركة مسؤولية أية مطالبة لحاالت الوفاة و
حاالت العجز وحاالت األمراض ال َحرجة التي تحدث
بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أو ناتجة عن:
 .أاستثناء الحرب
الحرب أو العمليات الشبيهة باألعمال الحربية.
 .باستثناء المواد الذرية والبيولوجية والكيماوية
االنتشار المقصود أو غير المقصود للمواد
الذرية أو البيولوجية أو الكيماوية أو
استخدامها ،بما في ذلك حاالت الوفاة والعجز
وحاالت األمراض ال َحرجة التي تحدث بشكل
مباشر أو غير مباشر ،أو تنتج عن ،أو ترتبط
بأي إجراء يتم اتخاذه من أجل السيطرة على
أو منع أو قمع أو التعامل بأية طريقة مع أي
حدث ينطوي على استخدام المواد الذرية أو
البيولوجية أو الكيماوية.
 .جاستثناء األعمال اإلجرامية
أي عمل غير قانوني أو إجرامي يقوم به
المؤ َّمن عليه أو يقوم به المستفيد/المستفيدون
من هذا العقد بالمطالبة بواسطته أو عن طريقه.
 .دالتعرض المتعمد للخطر
التعرض المتعمد لخطر استثنائي؛ عدا في
حالة محاولة انقاذ حياة انسان أو في حالة
الدفاع عن النفس.
 .هاستثناء الحاالت السابقة للتأمين
أي علة أو حالة مرضية سابقة لتاريخ سريان
التأمين كما هو محدد ضمن « .2التعريفات»
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من هذه الوثيقة ،إال في حالة ذكر هذه العلة/
الحالة تحديدا ً عند اصدار العقد وموافقة
الشركة عليها.
يتم رفض أي مطالبة تنشأ عن فيروس كوفيد
 19في غضون ( 90تسعين) يو ًما من تاريخ
السريان (يتم رفضها) تلقائيًا.
ألي مدة أقل من أو تساوي  144شهرا و
ألي مؤمن عليه مع مبلغ تأمين بقيمة ستون
آلف ( )60,000لاير عُماني أو أقل وفي ِسن
خمسة و أربعون ( )45عاما ً أو أقل؛ فإنه سيتم
رفض أية مطالبة تنشأ بسبب أي من الحاالت
المرضية التالية خالل تسعين ( )90يوما ً من
تاريخ السريان تلقائياً:
السرطان
إلتهاب الكبد الوبائي
حالة سابقة من مرض القلب اإلقفاري و/أو
اعتالل عضلة القلب و/أو مرض أو خلل
في الصمامات القلبية و/أو الذبحة الصدرية
و/أو تصلب الشرايين و/أو نوبة قلبية و/أو
فشل القلب و/أو نوبات نقص تروية عابرة
غسيل الكلى
 .واالنتحار
االنتحار أو محاولة االنتحار أو التدمير الذاتي
أو اإلصابة الذاتية المتعمدة في حالة السالمة
العقلية أو الجنون.
 .زخطر الطيران
الطيران أو التزلج أو أي نوع آخر من الرحالت
الجوية عدا أن يكون كـ «راكب» ،شريطة
أال يشمل لفظ «راكب» ،لغرض هذا العقد ،

أي شخص يعمل كأحد أفراد طاقم الطائرة أو
أي شخص متواجد على متن الطائرة بغرض
القيام بعمليات التشغيل الفنية بها.
 .حأنشطة ورياضات محفوفة بالمخاطر
أية مغامرات أو رياضات محفوفة بالمخاطر
أو أنشطة على سبيل المثال وليس حصرا ً على
القفز بالمظالت أو تسلق الجبال أو الصخور
(باستخدام الحبال أو األدلة اإلرشادية) أو الحفر
أو الرياضات الشتوية (بخالف لعبة الكيرلنج أو
التزحلق) أو القفز بالحبال أو الغوص باستخدام
المعدات المخصصة لذلك ،أو التزحلق على
المياه ،أو الصيد ،أو استعراضات القفز ،أو
سباقات الحواجز للخيول ،أو الممارسة أو
المشاركة االحترافية في أي نوع من أنواع
الرياضات؛ بما في ذلك الركوب أو القيادة في
أي نوع من أنواع السباقات أو المشاركة في
اختبارات القدرة على التحمل.
 .طعدم اإللتزام بالنصائح الطبية
الحاالت التي تنتج عن عدم االتباع المتع ّمد
بالنصائح او العالجات الطبية.

 .لالعقاقير و الكحول
أي خسارة ناتجة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة عن ،أو ساهم في ذلك ،أو تفاقم بسبب
الكحول أو سوء االستعمال المتعمد للعقاقير.
 .ماإلهمال الجسيم
أي خسارة ناتجة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة عن ،أو ساهم في ذلك ،أو تفاقم بسبب
اإلهمال الجسيم.
 .نعدم اإلدالء بالمعلومات أو اإلدالء المتعمد
بمعلومات غير صحيحة
أي خسارة ناتجة عن عدم اإلدالء بالمعلومات
أو اإلدالء المتعمد بمعلومات غير صحيحة في
طلب التأمين أو التصريح عن الحالة الصحية
أو أية نماذج أو أية وثائق أخرى.

القسم الثاني  -االستثناءات المطبقة
على منفعة الوفاة الناتجة عن حادث
(« .3المنافع»  -القسم الثاني)
ال تتحمل الشركة مسؤولية أية مطالبة ناتجة عن:

 .ينقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة
المكتسبة (اإليدز)

 .أاإلستثناءات العامة كما هو مذكور في «.6
االستثناءات»  -القسم األول.

أي خسارة تحدث بسبب أو من خالل اإلصابة
بفيروس نقص المناعة البشرية ( ،)HIVأو
متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز) أو
أية حالة ذات صلة بمرض اإليدز.

 .بالمعالجة الطبية أو الجراحية من ذلك ،أو الفتق
أو التومين أو االلتهابات البكتيرية باستثناء
االلتهابات القيحية لجرح مرئي ومن خالله
وقع بصورة عرضية.

 .كاإلجهاض
القسم الثالث  -االستثناءات المطبقة
أي خسارة ناتجة بصورة مباشرة أو غير على منافع العجز (« .3المنافع»
مباشرة عن ،أو ساهم في ذلك ،أو تفاقم بسبب  -القسم الثالث والقسم الرابع)
اإلجهاض.

 .أال تتحمل الشركة مسؤولية أية مطالبة ناتجة
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عن:
 .باإلستثناءات العامة كما هو مذكور في «.6
االستثناءات»  -القسم األول.
 .جأي عجز يحدث بسبب أية أمراض تنتج عن
االضطرابات العقلية و/أو العصبية.
 .د محاولة االنتحار أو التدمير الذاتي أو اإلصابة
الذاتية المتعمدة في حالة السالمة العقلية أو
الجنون.

 .هأي مرض َح ِرج تم تشخيصه ،غير أن المؤمن
عليه لم يبق على قيد الحياة لمدة ثالثون ()30
يوما ً (فترة البقاء على قيد الحياة) بعد تاريخ
التشخيص.
 .وأي مرض َح ِرج ناتج بصورة مباشرة أو غير
مباشرة بسبب حادث.

القسم الرابع  -االستثناءات المطبقة
على منفعة األمراض الحرجة («.3
المنافع»  -القسم الرابع)
ال تتحمل الشركة مسؤولية أية مطالبة ناتجة عن:
 .أاإلستثناءات العامة كما هو مذكور في «.6
االستثناءات»  -القسم األول.
 .بأي خسارة تحدث بسبب أو تنتج عن أي حالة
سابقة للتأمين و/أو دخول للمستشفى بسبب
ذلك .أي مرض َح ِرج حدث عالماته أو
أعراضه ألول مرة قبل تاريخ السريان؛ والذي
تم أو لم يتم الكشف عنه في إستمارة الطلب أو
أي استمارة بيان الصحة أو أي فحص طبي.
 .جأي خسارة تحدث بسبب أو تنتج عن أي مرض
بخالف تشخيص المرض ال َح ِرج كما هو
معرف في جدول األمراض ال َح ِر َجة المغطاة.
 .دأي مرض َح ِرج تم تشخيصه خالل تسعون
( )90يوما ً (فترة تأجيل التغطية) من تاريخ
السريان.
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