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( برنامج تأمين السفر لكأس العالم )متعدد الرحالت( جدول المنافع )  

البرنامج  اسم  برنامج تأمين السفر لكأس العالم )متعدد الرحالت(  

 يوم   40 مدة التغطية  

 فقط للعالج داخل المستشفى"  الحاالت الطبية الطارئة "  المنافع 

  عن مدة التغطيةدرهم   150,000 حد التغطية لكل شخص 

 و دولة قطر العربية المتحدةدولة اإلمارات  النطاق الجغرافي للتغطية 

 )االمارات العربية المتحدة و قطر( شبكة برنامج الزائر شبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية 

األمراض المزمنة و/أو السابقة لبدء  
 سريان الوثيقة 

 غير مغطاة 

الطوارئ    في غرفةفي حالة تفاقمها بشكل حاد وذلك  الحاالت الموجودة مسبقا األمراض المزمنة و  )سيتم تغطية
 فقط(

والعالج ليوم واحد  العالج داخل المستشفى  شبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية   ضمن   

غرفة مشتركة  – نوع اإلقامة   تكون التغطية بنسبة %۱۰۰ 

%۱۰۰تكون التغطية بنسبة  اإلقامة في المستشفى والخدمات   

والجراح وطبيب التخدير، ورسوم أخرى. رسوم اإلستشاري  %۱۰۰تكون التغطية بنسبة    

التي تحتاج لإلقامة داخل المستشفى فقط  خدمات اإلسعاف في الحاالت الطبية الطارئة %۱۰۰تكون التغطية بنسبة    

%۱۰۰تكون التغطية بنسبة  تغطية األدوية والعقاقير أثناء العالج داخل المستشفى فقط   

الطبيعي وعالجات إعادة التأهيل األخرى عند اإلقامة داخل المستشفى فقطالعالج  %۱۰۰تكون التغطية بنسبة    

عن طريق الحوادث خالل فترة التغطية(  ةعالج األسنان بعد الحوادث )والمتسبب %۱۰۰تكون التغطية بنسبة    

 غير مغطاة  عالج األسنان/خدمات الحمل والوالدة/الخدمات البصرية 

خارج شبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية )ما لم تكن حالة طبية طارئة(العالج   غير مغطاة  

 

 50575  رقم الترخيص:

 

 ساعة.   24جميع الحاالت الطارئة ال تحتاج للموافقة المسبقة ولكن يجب إخطار ضمان في غضون 

  :على مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة والمقيمين(  تُطبق هذه الشروط واألحكامالشروط واألحكام )

بما في ذلك  أو دول أخرى    مناطق أي    يوجد تغطية ضمن وال    . داخل أراضي دولة قطر فقط   الوثيقة بموجب هذه  الجغرافية  ستكون التغطية   •
 .اإلمارات العربية المتحدة دولة 

  البرنامج   ابموجب هذه الوثيقة بأنه ليس لديه تأمين صحي حالي في قطر، وبالتالي، لن يتم تطبيق أي تغطية بموجب هذ  المشتركيصرح   •
داخل قطر. في حال كان    حاالت الطوارئ الصحية   تغطى فيه  آخر   تأمين صحي  برنامجالمؤمن عليه مؤمنًا بالفعل بموجب    الشخصإذا كان  
،  التصريحفي حال عدم االمتثال لهذا  وتأمينه الصحي الحالي في قطر.    باستخداميتعهد  فإنه  قطر،  لديه تأمين صحي حالي في    المشترك

 .تعويض ضمان عن أي خسارة أو مطالبة وفقًا لذلكفيجب على الشخص المؤمن عليه 

ً   البرنامج  ابموجب هذ  يرغب بالتسجيل الذي  و المقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة    على • تأمين    برنامج)أي لديه   عليه  أن يكون مؤمنا
بديالً عن التأمين   البرنامج  ال يُعد هذاصحي ساري المفعول( وفقًا للوائح التأمين الصحي المعمول بها داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.  

 الصحي اإللزامي المطبق داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
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40 Days - 71694 


