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  بنك الكويت الوطني
 حامل البطاقةلتأمين رحلة السفر 

 التغطيةنطاق 

 بموجبه الكويت  -للتأمين التكافليبوبيان شركة توافق القسط المطلوب، المؤمن عليه  دفع مقابل
جدول بنك الكويت الوطني على النحو المنصوص عليه في  تعوض حامل البطاقة نيابة عنعلى 
ويعتبر كل حامل بطاقة مؤمن  من هذا التأمين.ض تغطيةالوارد في الالقسم  ب فيما يتعلقوذلك  المزايا

 عليه على حدة.

فى حالة  الوثيقة هذه   فى شروطالمذكورة  هذا التأمين اقسام أي قسم منعن التعويض  يتم 
 لحقيمرض و ضرر أو إصابة جسدية عرضية أو دى إلى خسارة أيؤ  حادث مغطى وجود
 .رحلته المغطاه اثناء فترة التامين  وخالل أثناء  هضد ينشاءادعاء ى ا أو البطاقة  بحامل

 جدولال

شاملة  31/05/2018 إلى 01/06/2017 هي من وثيقة التأمين الرئيسيةفترة التأمين في ظل 
تاريخ  هي الفترة بين التواريخ المذكورة في تذاكر السفر أي الفعليهالتغطية  فترة .اليومينكال 
تبدأ فرحلة إلى الخارج أما اليوما،  90لمدة مداها حد أقصى بو  تاريخ انتهاء السفرو  السفر بداية
 الرئيسية.التأمين  وثيقة سريان فترة خالل

 الحدود الجغرافية لهذا التأمين هي جميع أنحاء العالم.

رة  الصاد لشهادات لبالنسبة و   يوما فقط. 90هو  مغطاة ال الرحلة الوحدةالحد األقصى لعدد أيام 
 يوما فقط. 180هي أقصى فترة تغطية فإن  شنغنال فيزاللحصول على 
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 التعاريف

أو األطفال  ات/ زوج ةأو زوج بنك الكويت الوطني حامل بطاقة ويقصد به حامل البطاقة
 البطاقة. حاملل المعالين

تم تبنيهم  أو األطفال الذين الزوجةمتزوجين، وأطفال غير األوالد  ويقصد بهم األطفال المعالين
 23أو  18سن  تحتفي تاريخ أي خسارة  سيصبحون نالذيو البطاقة  حاملمن قبل  قانونيةبطريقة 
 كامل. بدوام التعليمون في مرحلة ال يزال واالعمر إذا كان سنة من

 السفرتواريخ تبعا ل) في الجدول، ةعدد األيام المحدد تزيد عنأي رحلة، ال  ويقصد بها رحلة مغطاة
تم  يتوالالوثيقة  جدول المحددة في  حدود الجغرافيةالالتي تبدأ خالل فترة التأمين وضمن  ( الفعليه

 تم والتى من التكلفة الفعليه للتذكرة٪ 75عن بحيث ال يقل تكلفه شراء التذكرة  لهاشراء التذكر 
 الوطنيالكويت بنك طاقة ائتمان بب  شرائها

 بريميوم زائد بيسك بيسك

 مينيو بالتفيزا  المصرفية لألعمال نيومتيتا كالسيكفيزا 

 مينيو بالتماستر كارد  ماستر كارد تيتانيوم ماستر كارد كالسيك

   داينرز 

  فيزا جولد 

  ماستر كارد جولد 
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بنك الكويت لدى صاحب الحساب الرئيسي  الشخص الشراء من قبلتتم عملية ويشترط دائما أن  
 الوطني.

، ، االبنةبناال، أب الزوجة، الزوجةالزوج والزوجة، األم، األب، أم  مصد بهويق األقرباء المباشرين
 خت.األ خ أو األ

مشروعة الممارسة غير الاالستيالء غير المشروع أو  اويقصد به االستيالء او اختطاف الطائرة:
متنها  علىحامل البطاقة التي يسافر و   اوسائل النقل أو طاقمه لسيطرة على الطائرة أو غيرها منل

بحوداث االستيالء / فيما يتعلق  ةطبقأنها متعتبر الحدود الجغرافية لهذا التأمين وال  كراكب.
 .اختطاف الطائرة) اى ان التغطية مشمولة فى اى مكان(

من الذهب والفضة أو المعادن الثمينة األشياء المصنوعة  اويقصد به ثمينةالشياء األمجوهرات و ال
حجار الكريمة والفراء، التحف واألعمال الفنية ومعدات التصوير واأل األخرى، والمجوهرات

 الفوتوغرافي.

ما وسائل مستأجرة وتشمل أي وسيلة نقل عام أو ويقصد بها  المستأجرةالعامة أو وسائل النقل 
 يلي:

لها ناقل مرخص له يتشغالتي يقوم ب ةالبرية والبحرية والجويالنقل جميع أشكال  ا(
 أو ،مستأجرة للركاب ة و / أومنتظم خدمة تشغيلب

رخص و / أو وسيلة نقل عام ملها أي ناقل مشترك بما في ذلك يتشغيقوم بنقل سيلة و  ب(
 للسفر. هاماستخدأثناء ا لنقلل ةستأجر م
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 لمزاياجدول ا

 مبلغ التأمين / الحد لكل عائلة  

 قسم

 بيسك

 -كالسيكفيزا 

 ماستر كارد كالسيك

 

 

 زائد بيسك

 عماللأل تيتانيوم
 /المصرفية

 / التيتانيوم كارد  ماستر

فيزا جولد / ماستر  /داينرز 
 كارد جولد

 بريميوم

 - بالتينيومفيزا 

  بالتينيومكارد  ماستر

 الحد الكلي - الطارئةالمصروفات الطبية  -أ
االولى من قيمة  دوالر أمريكي 100)يتحمل حامل الشهادة الـ

 اى تعويض(

 ةيجراحية إلجراء عمل الحد األقصى* 
االولى من قيمة  دوالر أمريكي 100)يتحمل حامل الشهادة الـ

 اى تعويض(
 

 (2)أ( المصروفات  القسم)انظر إلى الوطن  عادة الجثمانا

 دوالر أمريكي 40,000* 

 دوالر أمريكي 25,000

 

 
 دوالر أمريكي 5000

 دوالر أمريكي 40,000* 
 

 دوالر أمريكي 25,000

 
 

 دوالر أمريكي 7500

 دوالر أمريكي 50,000* 
 

 دوالر أمريكي 25,000

 

 

 دوالر أمريكي 10,000

 رحلة زمن تقليص* إلغاء & *  -ب
االولى من قيمة  دوالر أمريكي 50يتحمل حامل الشهادة الـ* 

 اى تعويض(

 دوالر أمريكي 2500*  دوالر أمريكي  2000* دوالر أمريكي 1000* 

االولى  ساعات 6 الـ يتحمل حامل الشهادةتأخر المغادرة ) -ج
 (من تاخر الطائرة

 دوالر أمريكي  1000 دوالر أمريكي 750 دوالر أمريكي 500

 دوالر أمريكي 500,000 دوالر أمريكي 250,000 دوالر أمريكي 100,000 حامل البطاقةحوادث شخصية ل -د

 مريكيأ دوالر 250،000 أمريكي دوالر 125،000 أمريكي دوالر 50،000 (األزواجالزوج )

 أمريكيدوالر  10000 أمريكي دوالر 7500 أمريكي دوالر 5000 األطفال المعالين
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 الشخصية األغراضاألمتعة أو   -ه

 يتحمل حامل الشهادة الـ تأخير / التلف )الفقدان / في حالة ال
 (االولى من التاخر   ساعات 6

 أمريكي دوالر 250
 

 دوالر أمريكي 1000 أمريكي دوالر 500

 القانونية( المصروفاتالمسؤولية الشخصية )بما في ذلك  * -و
االولى من قيمة  دوالر أمريكي 100)يتحمل حامل الشهادة الـ

 اى تعويض(

 أمريكي دوالر 250,000*  أمريكي دوالر 250,000*  أمريكي دوالر 250,000* 

 مؤمنالشخص دمها المطالبة يقيتم خصمها من كل  زمنيةفترة مال أو من ال مبلغ  بالتحملويقصد "
 "التحملتغطية قد تنطبق عليه الأي قسم من  بموجب ) حامل الشهادة( عليه

 إلى:  لبات والمراسالت المتعلقة بهذا التأميناطمجميع التوجيه ينبغي تقديم المطالبة: 

يت الكو  التكافلي، بوبيان للتأمين لشركة كتابىإرسال إخطار يجب  (.للتأمين التكافلي )شركة بوبيان
 45 خاللفي و المرجح أن يؤدي إلى مطالبة من حادث أي ع و وق تاريخ في أقرب وقت ممكن من

 (INTANA)المساعدة الخاصةيجب التواصل مع خدمة  مغطاة. رحلةالعمل من انتهاء  يوم
 الطبية. تكاليفأي  دفعقبل منها  والحصول على الموافقة 

 الكويت. 13151، الصفاة، 29052فلي ص.ب: بوبيان للتأمين التكاشركة البريد اإللكتروني: 

 ادارة تعويض  ،الحادى عشر : شارع فهد السالم، مدينة الكويت، برج باناسونيك، الطابقالموقع
 22415942. فاكس: 0096522325950الهاتف:  العامة.والحوادث  الحريق

 22325942الهاتف:  مساعدال مديرال ،الدكتور وسام فوزي 
 BOUBYANTAKAFUL.COM@w.alsayed; البريد اإللكتروني:

BOUBYANTAKAFUL.COM @info 
 

   22325923الهاتف:  المطالبات.مسئول السيد زبير باوزير 
 mail: Z.bawazir@BOUBYANTAKAFUL.COM;-Eاللكتروني: البريد ا

info@BOUBYANTAKAFUL.COM 
 

 

http://c4boubyantakaful.com/
http://boubyantakaful.com/
mailto:Z.bawazird@BOUBYANTAKAFUL.COM;
mailto:Z.bawazird@BOUBYANTAKAFUL.COM;
mailto:Z.bawazird@BOUBYANTAKAFUL.COM;
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 .السيارات غير مطالبات  –مساعد الرئيس التنفيذي  -خليفةشريف سمير  المهندس
22325965  

  S.kholafa@BOUBYANTAKAFUL.COM: البريد اإللكتروني :نسخة إلى

العطالت الخميس( باستثناء  -)األحد عصرًا  15:00حتى صباحًا  7:30ساعات العمل: 
 .والمعلنة/العامة

 هام:

 الخاصة المساعدة خدماتال على الاالتصيرجى خطيرة وجود حالة طبية طارئة و في حالة 
(INTANA). التالي: حسب "(الخاصة المساعدة خدمات" )يشار إليها فيما يلي 

 الخاصة المساعدة خدماتإلى  PCCA11FFQT :الوثيقةرقم  إشارة يرجى ذكر 
(INTANA) 

 

مكتب خدمة المساعدة الخاصة  موقع
(INTANA) 

 الفاكس هاتف

 9206 407 207 44 9645 939 207 44 لندن المملكة المتحدة

 8525 489 215 1 3785 489 215 1 فيالدلفيا أمريكي األمريكية

 4473 452 11 27 7272 452 11 27 جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا

 3732 645 2 66 3932 645 2 66 بانكوك، تايلند

ثم نفسه من تلقاء حل إيجاد حاول يأال حامل البطاقة يحب على   بالنسبة للمطالبة الطبية الطارئة. هامة: مالحظة
خدمة المساعدة له، دون الحصول على إذن مسبق من تدفع للتأمين التكافلي، الكويت أن بوبيان  شركةمن  توقعي

 . )INTANA(اصةالخ

mailto:S.kholafa@BOUBYANTAKAFUL.COM
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 المصاريف الطبية والطوارئ -القسم أ 

المعالجة  لتلقي هذا القسمالضرورية المتكبدة بموجب النفقات عن حامل البطاقة سوف يتم تعويض 
او  صابة إلتعرض  مرض، أوحامل البطاقة إذا أصاب أو العالجية الطبية أو التشخيصية 

 لالوارد في جدو )أ ( القسمب مبلغ التأمينوبحد اقصى   مغطاةال تهرحل اثناء عرضي حادث
 .المزايا

 :ويقصد بالنفقات في هذا القسم ما يلي

فيما يخص حامل البطاقة  عادة إ /االقامة/السفر والتى تخص  والضرورية النفقات  المعقولة (1
وذلك بناء على  لحامل البطاقة/ صديق/ زميل عمل او زميل أي قريبا تكبدهوالتى 

 نصيحة طبية يلزم سفره/ بقاؤه مع /او نقل المريض ) حامل البطاقة(
جدول الموضح في  طبقا للحدودفي حالة وفاة حامل البطاقة، تكون النفقات الالزم تكبدها  (2

جثمان أو رفات حامل البطاقة إلى موطنه، أو نفقات الجنازة الالزم  واعادة المزايا لنقل
 الوارد في جدول المزايا.  الحدودإلى  طبقاتكبدها بالخارج  

 لالسنان السليمة وعالج األسنان، على أن يكون لتخفيف األلم في حالة الطوارئ فقط  (3
 غطاةالرحلة المالطبيعية والتي تحدث خالل 

خالل الرحلة امراض  العيون الطارىء نتيجة أصابة جسدية عرضية حدثت   عالج  (4
 المغطاة. 

العالج بالمستشفى التي تكبدها حامل البطاقة في المستشفى خارج دولة الكويت، مصاريف  (5
 أذا ألم به مرض أو حدثت له إصابة جسدية عرضية أثناء سفرة في الرحلة المغطاة. 

 بية الطارئةخدمة المساعدة الط

حامل البطاقة على لفي حالة حدوث حالة طبية طارئة خالل رحلة مغطاة خارج دولة الكويت 
متنها، والتي قد تتطلب العودة إلى دولة الكويت أو العالج في مستشفيات الخارج، تكون خدمة 
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جى ساعة. ير  24على مدار  (INTANA) المساعدة الطارئة متوفرة من خدمات المساعدة الطارئة
 الرجوع إلى جدول المزايا للحصول على أرقام االتصال. 

 ويمكن أن تتضمن الخدمة ما يلي: 

 ضمانات لسداد أتعاب الطبيب أو رسوم المستشفى حيثما كان مناسبًا  ( أ
 اللغات متعددة لمساعدةا ( ب
اإلعادة إلى دولة الكويت عن طريق اإلسعاف الجوي أو الخدمة الجوية المنتظمة والمرافقة  ( ت

 ورية من جانب مرافق طبي. الضر 
 أو األقرباء المباشرين.  الحد افرد االسرةترتيبات السفر  ( ث
 انتظار خدمة إسعاف لدى الوصول إلى الكويت للنقل إلى المستشفى أو إلى المنزل.  ( ج

 مسؤولية عن كافة القرارات المتعلقةالوحدها  (INTANA) سوف تتحمل خدمات المساعدة الطبية 
إيجاد حاول أال ييجب على حامل البطاقة مشكلة.  والمعقولة ألية لناحية العمليةاألنسب من ا بالحل
له، دون تدفع بوبيان للتأمين التكافلي، الكويت أن  شركةمن  توقعيثم من تلقاء نفسه حل 

 (INTANA) خدمة المساعدة الخاصةالحصول على إذن مسبق من 

 على القسم أ المطبقةاالستثناءات 

 : التالية عن النفقات مسئولةالكويت  –بيان للتأمين التكافلي لن تكون شركة بو 

الناجمة عن أي خلل أو عجز أو حالة موجودة مسبقًا تلقى بسببها حامل البطاقة االستشارة  -1
هذا التأمين أو عند بداية الرحلة  سريانوالنصيحة والعالج الطبي بشكل منتظم وقت 

 المغطاة. 
التي تعتبر استمرارًا لعالج يتم الحصول أو المصروفات  التي تم تكبدها في دولة الكويت -2

 . عليه بالفعل خارج دولة الكويت أثناء التواجد على متن الرحلة المغطاة
من  شهرينفي غضون مضاعفات طبيعة تنجم عنهم الناتجة عن الوضع أو الحمل أو أي  -3

 تاريخ الوالدة المتوقع؛ 
 الرحلة المغطاة.  استكمالية من أشهر ميالد 6 بعد مرور المصاريف المتكبده -4
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العالج  أو المخدرات وتعاطي الكحول، وتعاطي الكحول، إدمان من التي تنجم عن العالج -5
تعاطي  عن الناشئة النفقات استبعاد يتمو  مسجلو  مؤهل طبيب يصفهالم أدوية  بتعاطي
 .أيضا المخدرات إدمان أو المخدرات تعاطي لعالج الموصوفة األدوية

 

  وتقليص الرحالتلغاء ا –القسم ب 

البطاقة عن كافة اإليداعات غير  حامليتعين على شركة بوبيان للتأمين التكافلي، أن تعوض 
نفقات األخرى المدفوعة أو الواجب دفعها للسفر و/أو اإلقامة لالسترداد والدفعات المقدمة وال القابلة

لمزايا، في حالة ضرورة إلغاء أو تقليل الوارد في جدول ا(ب ) بموجب القسم  مبلغ التأمين في حدود
  -لالسباب التالية : مدة الرحلة المغطاة لحامل البطاقة

الوفاة أو اإلصابة الجسدية العارضة أو مرض حامل البطاقة أو وفاة أو اإلصابة الجسدية  (1
 لحامل البطاقة القريب المباشرأو مرض 

د اتخذ حامل البطاقة ترتيباته الوفاة أو اإلصابة الجسدية العارضة أو مرض أي شخص ق (2
 لهذا الشخص.  القريب المباشرمعه أو للسفر أو اإلقامة أو إجراء األعمال 

حامل البطاقة أو أي شخص قد اتخذ حامل البطاقة ترتيباته للسفر أو اإلقامة أو تعوض  (3
 -إجراء األعمال معه: 

 الخدمة القضائية حجز في الحجر الصحي أو طلبه للشهادة أو  ( أ
إدارة الدفاع المدني أو قوات الشرطة أو اإلطفاء  او طارئة في القوات المسلحة عاءاستد ( ب

 أو اإلنقاذ أو المرافق العام أو الخدمات الطبية 
 حدوث اضرار التواجد في بيته أو مقر عمله في دولة الكويت عقب السطو أو طلب  ( ت

 . كبيرة
المرخصة بشكل عام(  وسائل النقلإلغاء خدمات النقل المستأجرة أو المجدولة )بما في ذلك  (4

أو  أو االختطاف أو العمل اإلجرامي، عن العملأو اإلضراب أو اإلضراب  بسبب حادث
 أو االنهيارات أو الزالزل أو الفيضانات أو الحرائق المدنية، أو االضطرابات الشغب،
 أن شريطة ،ميكانيكي عطل أو السيئة أو األحوال الجوية الجليدية، أو االنهيارات األرضية
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 حجز يتم أن بعد فقطعنه  اإلعالن تموقع أو  اإللغاء هذا إلى أدىالذي  الحدث يكون
 ًا. الحقيحدث  أيهما التأمين اهذ سريان أو مغطاةال رحلةال

 غير مغطاةال رحلةال المكان الذي حجزه حامل للبطاقة لإلقامة فيه أثناء يجعل كبيرة أضرار (5
 فيه. واإلقامة للسكن صالح

 روط والقيود المطبقة على القسم بالش

يتم تطبيق حد المنفعة الكاملة إذا كان مدعومًا بإثبات الشراء أو قسائم المصروفات، ويتم الدفع 
 لتقدير شركة التأمين لتحديد ووفقا% 30بدون أي إثبات شراء أو قسائم المصروفات بحد أقصى 

 . هاالدفع لسفر أو اإلقامة المدفوعة أو مستحقةقابلة لالسترداد الخاصة بنفقات االغير الخسارة  قيمة

 تمديد التغطية

سوف يعوض حامل البطاقة بموجب هذا القسم فيما يتعلق بمصروفات اإلقامة والسفر اإلضافية 
للوفاء بترتيبات السفر الخارجي  حامل البطاقة  كبدهاالتى يتدوالر  500بحد أقصى و المعقولة 

 -وذلك فى حاالت:   أماكن اإلقامة الخارجية المحجوزة مسبقاً  المحجوز مسبقًا أو الوصول إلى

 فقط عن بداية الرحلة امغطاه من دولة الكويت

فوات رحلة الطيرات الدولية المحجوزة مسبقا أو رحلة القطار أو الرحلة البحرية  بسب أى من 
ى سير الرحلة ( من هذا القسم والتى تؤثر بصورة مباشرة عل4 -االخطار المدرجة فى البند )ب

 ووسيلة النقل المسافر عليها حامل البطاقة الى نقطة المغادرة المحددة سابقا من دولة الكويت

 االستثناءات المطبقة على القسم ب

 : التالى  الكويت مسؤولة عن المطالبات الناجمة عن –لن تكون شركة بوبيان للتأمين التكافلي 

من تاريخ  شهرينتنجم عنهم في غضون  عن الوضع أو الحمل أو أي مضاعفات طبيعة (1
 الوالدة المتوقع

حامل البطاقة وقت حجز الرحلة المغطاة أو أو مجموعة من الظروف معروفة ل حالةأي  (2
أو مجموعة  الحالة لتأمين، أيهما يحدث الحقًا، حيث تكون هذههذا ا وبداية سريان
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حامل لالمغطاة رحلة ال تقليصالظروف من المتوقع بشكل معقول أن ينجم عنها إلغاء أو 
 البطاقة 

  االكتراث/ نقص الرعاية المطلوبة خالل السفر أو الطريق اوقات المغادرة / االقالع عدم  (3

 

 

 تأخر المغادرة –القسم ج 

 سفرسابقا للبالحجز عليها   البطاقةالذى قام حامل  النقل خدماتالرحلة من قبل  تأخر  حال في
 التكافلي، للتأمين بوبيان شركةسوف تقوم  ،(رابعا) ب القسم في المدرجة المخاطر من أي بسبب

 :التالي النحو على البطاقة حامل ضيعو بت

 فيما يتعلق بالرحالت القادمة/المغادرة عند بداية الرحلة المغطاة: 

 لالستردادجدول المزايا بشأن الخسارة غير القابلة ب( ج ) في القسم الوارد  مبلغ التأمين في حدود
حامل البطاقة إلغاء صروفات السفر واإلقامة المدفوعة أو مستحقة الدفع إذا اختار بم ةصوالخا

لست ساعات أو أكثر مخصومًا منها أي مبالغ قابلة  الرحلة  تأخيربالكامل بعد الرحلة المغطاة 
يتم تطبيق حد المنفعة الكاملة إذا كان فى هذه الحالة  ( أعاله. 4لالسترداد بموجب القسم ب )

دعومًا بإثبات الشراء أو قسائم المصروفات، ويتم السداد بدون أي إثبات شراء أو قسائم م
قابلة الغير الخسارة  قيمة لتقدير شركة التأمين لتحديد ووفقا -% 30المصروفات بحد أقصى 

 . هالالسترداد الخاصة بنفقات السفر أو اإلقامة المدفوعة أو مستحقة الدفع

 

 ة على القسم جالشروط والقيود المطبق

عن من الشركات الناقلة أو وكالئه  كتابىيجب على حامل البطاقة الحصول على تأكيد  -1
تحت  تندرج المطالبة ان هذه  قبل اعتبار وأسباب التأخيرالتاريخ والوقت الفعلي للمغادرة 

 التأمين. من  قسم هذا ال
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وسيلة النقل التي قام  يتم حساب المطالبات بموجب هذا القسم من الوقت الفعلي لمغادرة -2
 حامل الوثيقة بالحجز عليها للسفر على النحو المحدد في تأكيد الحجز. 

 

 الحوادث الشخصية –القسم د 

الواردة بجدول المزايا، إذا لحق بحامل  (د)للقسم  التأمين مبلغ من يطبق هذا القسم النسبة المحددة
لحادث مرئى عنيف والذى يكون مسئوال جة إصابة جسدية نتي خالل مسار الرحلة المغطاة الوثيقة

شهر ميالديا من تاريخ الحادث أن يعانى حاكل  12مستقال ووحيدا دون اى اسباب اخرى  خالل 
 البطاقة من 

 %100 الوفاة  -1

 %50  ينالعيناحدى  فقدان  -2

 %50 طراف فقدان  -3

 %100 فقدان أكثر من طرف واحد  -4

 %100 فقدان كال العينين  -5

 %100 الدائم الكلي العجز -6

 

 التعريفات

 فيما يتعلق بهذا القسم: 
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  االشتراك فى اى  من تمامامنعًا  البطاقة حامل يمنع الذي العجز الدائم الكلي العجزبيقصد
ينقطع األمل في  المدةتلك  انتهاء وعند شهرا 12 لمدة ستمرتو   وظيفةاى  أداء  أو عمل 

 التحسن.
 طريق الفصل الدائم ليد )يدين( عند أو فوق الرسغ  يقصد بفقدان الطرف الفقدان الدائم عن

عند أو فوق الكاحل )الكاحلين( وتشمل فقدان كامل وغير )الرسغين( أو القدم )القدمين( 
 قابل إلعادة استخدم اليد )اليدين( والذراع )الذراعين( أو الساق )الساقين(. 

  بالعين )العينين(اخرى  مرة يقصد بفقدان العين فقدان اإلبصار التام وعدم استرداده 

 

 داالستثناءات المطبقة على القسم 

ال تتحمل شركة بوبيان للتأمين التكافلي بالكويت المسؤولية عن الوفاة أو العجز أو ما ينشئ بشكل 
 مباشر أو غير مباشر عن: 

أدوية لم يصفها ممارس  العالج بتعاطي أو المخدرات وتعاطي الكحول، وتعاطي إدمان الكحول،
 المخدرات إدمان أو المخدرات تعاطي لعالج الموصوفة تعاطي األدوية وكذلك عن. ومسجل هلمؤ 

 .أيضا

 

 شروط والقيود المطبقة على القسم دال

 ما قتصر التعويض عن الوفاة على ي( انظر التعاريفاتإذا كان حامل البطاقة طفل معال )  -1
 جدول المزايافي عليه  منصوص هو 

( 6( إلى )1حامل بطاقة بموجب أكثر من بند من البنود من )لن يتم دفع تعويض ألي  -2
 .والناجمة عن حادث واحد 
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 القسم هـ االمتعة واالغراض الشخصية

 التلف( –التأخير  –) فى حاالت الفقدان 

 وفي حالة كان حامل البطاقة: 

ة يعاني من خسارة أو ضرر لحق باألمتعة و/أو األغراض شخصية أثناء تواجده في وسيل (1
نقل مستأجرة أو عامة خالل الرحلة المغطاة، سوف تقوم شركة بوبيان للتأمين التكافلي 

 مبلغ التأمينفي حدود بتعويض حاملة البطاقة فيما يتعلق بهذه الخسارة أو الضرر 
 الوارد في جدول المزايا.  (ه)لقسم المذكور با

 ( من االمتعة نه مؤقتاً حرما) من أمتعته و/أو األمتعة شخصيةفى حالة تاخر وصول ايا  (2
ساعات عن الرحلة القادمة/المغادرة أثناء تواجده على متن الرحلة المغطاة،  6لمدة تتجاوز 

سوف تقوم شركة بوبيان للتأمين التكافلي بالدفع لحامل البطاقة المشتريات الضرورية 
عه من ويتم خصم أي مبلغ يتم دفالطارئة بحد أقصى المبلغ الموضح في جدول المزايا، 

يتم تطبيق حد المنفعة الكاملة إذا كان مدعومًا ( أعاله. 1أي مطالبة الحقة بموجب البند )
بإثبات الشراء أو قسائم المصروفات، ويتم التعويض بدون أي إثبات شراء أو قسائم 

 ة والضرورية بناء على تقدير شركة% عن المشتريات األساسي30المصروفات بحد أقصى 
 التأمين. 

 

 االستثناءات المطبقة على القسم ه 

: الكويت مسؤولية ما يلي –لن تتحمل شركة بوبيان للتأمين التكافلي   

كسر الزجاج أو آنية الصيني إال إذا كان بسبب حادثة لوسيلة النقل التي يسافر على متنها  -1
 حامل البطاقة

انيكى أو تعطيل الفقد أو التلف الناجم عن العته ، الحشرات أو العطل الكهربائى أو الميك -2
األاألت أو التدهور التدريجى أو البلى و التلف بسب االستعمال )وهذا الينطبق على الفقد او 
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التلف الى غرض أو بند بسبب البلى والتلف الناتج عن االستعمال فى الناقلة أو الحاوية 
 خالل التثبيت أو الترتيب أو النقل( 

البريدية أو بطاقات االئتمان  و الشيكات أو الحواالتخسارة النقد أو أوراق النقد أو العمالت أ -3
 أو تذاكر السياحية، أو الشيكات البنوك، أو بطاقات الشحن أو بطاقات السفر أو بطاقات

أو كوبونات البنزين أو  الخضراء أو البطاقات القيادة أو رخص السفر أو جوازات السفر
 غيرها 

 قبل من الضرر أو أو التدمير الحجزاذ أو أو االستحو  المطالبات الناجمة عن المصادرة -4
 .المسؤولين من غيرها أو الجمارك سلطات

 من ساعة 48 ها خاللشأنب المختصة السلطات أو الشرطة إبالغ يتم لم التي خسائرال -5
محضر  أو وتم الحصول على محضر الشرطة عمليا، ممكن وقت أقرب في أو اكتشافها

 .فقدان األمتعة
أو المعدات  بالدرجاتة أثناء االستخدام أو فقدان أو ضرر الالحق كسر المعدات الرياضي -6

 المستأجرة؛ 
 . او عداسات بانواعها  العدسات الالصقة  تلففقدان أو  -7

 

 الشروط والقيود المطبقة على القسم ه

حدود  بند المؤمن عليه على أساس اى ضرار للالخسارة الكلية أو  التعويض عنيتم  -1
ألي حدود  وطبقاجدول المزايا في القسم ه ب الوارد بلغ التأمينم وبحد اقصى  التعويض 

 قصوى ورادة في هذا القسم. 
اإلشراف على الحفاظ و  حامل البطاقة في جميع األوقات العناية المعقولة في  يبذلسوف  -2

 األمتعة المؤمن عليها و/أو األغراض الشخصية. 
 من المؤقت الحرمان خالل تتم لتيا المشتريات: تعنيواالساسية و  الضرورية المشتريات -3

 من وزوج التجميل مستحضرات مثل الضرورية االحتياجات لتلبية / بهاهالخاص ب  األمتعة
 ،بانتظام تؤخذ أن يجب والتى الموصوفة واألدوية الداخلية والمالبس معقولة بأسعار اللباس
 . المماثلة والمواد لألطفال الغذائية والمواد
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 ية الشخصية والمصاريف القانونية المسؤول –القسم و 

ز  القسم الوارد في طبقا لحدود المسئولية  البطاقة حامل التكافلي للتأمين بوبيان تعوض شركة
عن دفعها قانونية  مسئولية مسؤوال البطاقة حامل يصبح التي المبالغ جدول المزايا مقابل جميعب
 الذي يحدث الالحق بالممتلكات ي أو التلفالفقدان العرض أو العرضية الجسدية مطالبات اإلصابةل

 حدود في والنفقات التكاليف جميع التكافلي للتأمين بوبيان شركةوسوف تدفع . المغطاة الرحلة أثناء
 شركة من مسبقة كتابية موافقةالمزايا والتي تم تكبدها بناء على  جدول في مبينكما هو ال المبلغ
 .القسم هذا بموجب مطالبة بأي يتعلق فيما التكافلي للتأمين بوبيان

 

 الشروط والقيود المطبقة على القسم ه

ال تتجاوز مسؤولية شركة بوبيان للتأمين التكافلي بالكويت عن جميع المبالغ بما في ذلك  -1
الوارد في جدول  الحدودالمصاريف والتكاليف القانونية والتكاليف األخرى بموجب هذا القسم 

 المزايا. 
أن يرسل إشعار فوري إلى شركة بوبيان للتأمين التكافلي بالكويت  على حامل البطاقة -2

بخصوص أي حادثة قد ترفع بشأنها مطالبة بموجب هذا القسم وأن يزود شركة بوبيان 
للتأمين التكافلي بالكويت بالبيانات والمعلومات حسب طلبها وعليه أن يرسل على الفور 

وأن  بمجرد استالمها  اء أو إعالنشركة أي كتاب أو صحيفة دعوى أو استدعالإلى 
التي لديه بخصوص  بالمعلوماتوعلى الفور يخطر شركة بوبيان للتأمين التكافلي خطيًا 

 فيما يتصل بالحادثة المذكورة.  تحقيق أو أو استجواب وشيكة، قضائية أي إجراءات
ركة بوبيان مسبقة من ش كتابيةلن يتم اإلقرار بمسؤولية أو الوعد أو الدفع بدون موافقة  -3

جراء عملية الدفاع  يت التي يحق لها بناء على تقديرهاللتأمين التكافلي بالكو  تولي وا 
والتسوية ألى مطالبة باسم حامل البطاقة وأن تقوم باتخاذ اإلجراءات القضائية على 
حسابها ولمصلحتها ضد أي مطالبة للتعويض  أو الضرر ضد أي شخص آخر. ويتعين 

 المعلومات والمساعدة التي قد تكون مطلوبة. الشركة بكافة  ن يزود على حامل البطاقة أ
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لن تكون هناك تغطية للتكاليف والمصاريف القانونية التي يتكبدها حامل البطاقة دون موافقة  -4
 دون ابداء اسبابمسبقة من شركة بوبيان للتأمين التكافلي  كتابية

 االستثناءات المطبقة على القسم و 

 : الكويت مسؤولية ما يلي –بوبيان للتأمين التكافلي لن تتحمل شركة 

 أي مطالبة تنجم عن:  ( أ
 اإلصابة الجسدية التي تلحق بـ: -1

 أي فرد من أفراد عائلة حامل البطاقة  ( أ
 مع عمله عن أي شخص يعمل مع حامل البطاقة بموجب عقد خدمة والتي تنشأ ( ب

 البطاقة حامل
حامل البطاقة بصرف النظر  اإلصابة الجسدية ألي شخص )أشخاص( يسافر معهم -2

 عما إذا كان هذا الشخص )األشخاص( تم تغطيتهم بموجب هذا التأمين من عدمه؛
يازته أو في حوالتى تكون   حامل البطاقة  بممتلكاتحلق الخسارة أو ضرر التى ت -3

 وكيل لحامل البطاقة. اى  عائلته أو أي خادم أو اوهو  تحت سلطته او مسئولة عنها 
 قبل من استخدام أو حيازة أو المشتركة أو ملكية ملكيةاى التى تنشأ عن المسئولية   -4

 أو حيازة أو مشتركة أو ملكية ملكية، تنشأ عن أو مباني؛ أو أرض ألي البطاقة حامل
 عربات بخالف) آلي الدفع سيارة أي البطاقة حامل سيطرة تحتتكون  أو استخدام
القوارب  ،اليدوي الدفعبخالف زوارق ) الزوارق أو والحوامات، والطائرات( الغولف
 ؛(نفخالشراعية القابلة لل وقواربقوارب التجديف بالقدم  التزلج، الواح شراعية،

 لوال لم تكن لتقع  ىوالت  ما بموجب اتفاقية البطاقة حامل بها المسؤولية التي تعهد -5
 وجودة هذه االتفاقية 

 من قبل حامل وخدمات سلع وريدت أو وظيفة  أو مهنة ممارسةاى مسئولية تنشاء من   -6
 البطاقة

 الجوية واألجهزة بسبب الطائرات الضغط موجات عن الناجمة األضرار أو الخسارة -7
 .الصوت سرعة تفوق بسرعة أو الصوت بسرعة األخرى التي تسير



 يتكافلتأمين اللل بوبيان

18 
 

التكاليف المتكبدة في متابعة المطالبة ضد وكالء السفر أو منظمي الرحالت أو الناقلين أو  ( ب
 أمين أو وكالء شركات التأمين. شركات الت

 

 

 االستثناءات العامة المطبقة على كافة األقسام 

 لن تتحمل شركة بوبيان للتأمين التكافلي بالكويت مسؤولية بموجب هذا التأمين: 

 عليه المتفق من ،هذه أو مصادق لها التأمينوثيقة  فيحكم معارض  أي عن النظر بصرف -1
أو  مباشر بشكل ناشئة طبيعتها كانت مهما مصاريف أو ارةخس أي يشمل ال التأمين هذا أن

 التالي من بأي يتعلق فيما أوأو نتجت عن  فيها تسببتأو  ت في ساهمأو  مباشر، غير
 لخسارةأخر ل تسلسلبأي  أوبشكل تزامني  يساهم دثاح أو آخر سبب أي عن النظر بغض

 : مصاريفال أو
 ،(ال أم الحرب أعلن سواء) الحربية العمليات أو العدائية األعمال أو الحرب (1
 الغزو، (2
 الفعلالدولة التي يقع فيها  أو البطاقة حامل جنسيةعلى غير  أجنبي عدو أفعال (3
 األهلية، الحرب (4
 الشغب، (5
 تمرد،ال (6
 ،العصيان (7
 الثورة، (8
 القانونية المشكلة بالحكومة اإلطاحة (9

 ،بلوغها أو نتفاضةاال ةنسببافتراض  المدنياالضطراب   (10
 السلطة، بااغتص أو الجيشحكم  (11
 الحربية، األسلحة نفجاراتا (12
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مع أن ذلك  الشامل الدماروأسلحة  البيولوجية أو والكيميائية النووية األسلحة استخدام  (13
 ،هعيمتج أو توزيعها يمكن

 حامل جنسيةعن  أجنبية دولة عمالءقد من خالل  أنهالمثبت الحقًا  االعتداء أو القتل (14
 ال، أم الدولة تلك مع الحرب أعلنت سواء البطاقة

 اإلرهابي النشاط  (15

 

 وألغراض هذ االستثناء؛ 

 مجموعة أو شخص، أي من األفعال، أو الفعل، اإلرهابي يقصد بالنشاط (1
 أو دينية أو سياسية ألغراض التي تم ارتكابها األشخاص، من( مجموعات)

في  إلثارة الذعر أو/و حكومة أي على التأثير بقصد ذلك شابه ما أو أيديولوجية
 ليس ولكن إرهابي، نشاطويمكن أن يشمل . الجمهور من قسم أي أو نفس الجمهور،
. النوع هذا باستخدام التهديد أو/و العنف أو للقوة الفعلي االستخدام ،حصرًا على

 من أو ،قد يرتكبونه بمفردهم يمكن اإلرهابي النشاط مرتكبي فإن ذلك، على وعالوة
 (.حكومات) حكومة أو( منظمات) ظمةمن بأي يتعلق فيما أو عنه، ينوب

 أو متفجر نووي سالح أي استخدام النووية الشامل الدمار أسلحة استخداميقصد ب (2
 التي االنشطارية لموادتسريب ل أوانطالق  أوانتشار  وتسرب أ وأ انبعاث أو جهاز
 بين وفاة أو تعجيزيةإحداث إعاقة  على قادرة إشعاعي نشاط مستوى منها ينبعث
 .الحيوانات أو صاألشخا

 أوانتشار  وتسرب أ وأ انبعاثات الكيميائية الشامل الدمار أسلحة استخداميقصد ب (3
 عند ،لديه القدرة غازي أو سائل أو صلب كيميائي مركب يألتسريب انطالق أو 

 أو األشخاص بين الوفاة أو تعجيزيةإعاقة  سببأن يعلى  مناسب، بشكل توزيعها
 .الحيوانات

 أو تسرب أو انتشار أو انبعاثات البيولوجية الشامل الدمار أسلحة استخداميقصد ب (4
 الدقيقة الكائنات( األمراض) ألمراضا مسبب من مسببات يألتسريب انطالق أو 

 المعدلة الكائنات ذلك في بما) بيولوجيانتاجها إالتي يتم  السامة)المواد(  المادة أو/و
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 أو تعجيزيةإعاقة  تسببأن  على قادرةيها لد التيو ( كيميائياالسموم المصنعة و  وراثيا
 . الحيوانات أواألشخاص  بينالوفاة 

 مباشر بشكل ناشئة طبيعتها كانت مهما مصاريف أو خسارة وباإلضافة إلى ذلك، يتم استبعاد أي
إجراء تم اتخاذه  بأي يتعلق فيما أو نتجت عن أو فيها أو تسببت أو ساهمت في مباشر، أو غير

 أعاله أو جميعها.  15إلى  1و منع أو حظر أي من البنود من للسيطرة على أ

فإن بقية األحكام  للتنفيذ، قابل غير أو صالح غيراالستثناء  هذا منثبوت أن أي جزء وفي حالة 
 .بكامل قوتها وتأثيرها

 أو نوع أي من من الممتلكات الذي يلحق بأي التلف أو التدمير أو والفقدان والعجز، أ( الوفاة -2
  . تبعية خسارة أيأو  عنعن أو ناشئة  ناتجةأيا كانت  مصاريف أو خسارة أي

 -: نوعب( أي مسؤولية قانونية من أي 

 -:تسببت فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو ساهمت في أو نشئت عن 

 أية أو نووي وقود بسبب أي اإلشعاعي من خالل النشاط التلوث أو االيونية اإلشعاعات ( أ
  أو نووي وقود واحتراق نفايات

 تجمعات أي األخرى أو الخطرة الخصائص أو المتفجرة السامة اإلشعاعية الخصائص ( ب
 مكونات نووية لها متفجرة أو نووية

 تسلق المصاريف أثناء قيام حاملة البطاقة أو مشاركته في الوفاة أو العجز أو الخسارة أو -3
أو التدلي؛ وفي  دلةاأل أو الالحب استخدامعلى  عادة تنطوي التي الصخور تسلق أو الجبال
 استخدام على نطويي يذال الغوص؛ و األقدام على سيرال بخالف سباقال أشكال جميع
 المسلحة القوات في عضوا تهبصف التشغيليةصورة من صور المهام  أي التنفس؛ جهاز

والرياضات المنظمة أو  ،المهني والتدريب( ج( 3) ب القسم في محدد هو ما باستثناء)
أو  ،على الجليد القفز وأ ،(وحيد كبار ك الجو طريق عن السفر عدا) قيتحلال أو ،اهغير 

 أوالزالجة الجماعية  واستخدام الجليد، على التزلجأو  الجليد هوكي لعبةسباق الجليد أو 
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 المستأجرة المعدات ،المستأجرة المالبس تلف أو فقدانباإلضافة إلى  عظميةال هياكلال
 . ستخدامأثناء اال والزحافات

 في البطاقة مشاركة حامل عن المصاريف الناشئة أو الفقدان أو أو العجز، الوفاة -4
 .الرياضية األلعاب من غيرها أو الشتوية الرياضات

 غير أو مباشر بشكل تنشأ التي المسؤولية أو أو الفقدان أو المصاريف أو العجز الوفاة -5
 وأ االنتحار وأ ةذاتي صابةإفي  بشكل عمدي البطاقة مساهمة حامل أو عن مباشر

 عدا ما) ستثنائياال لخطرل المتعمد أو التعرض النفسية الضطراباتا وأ االنتحار محاوالت
 البطاقة حاملمن  إجرامي فعل أو ،(اإلنسان حياة إلنقاذ محاولة في

 أو بقيادة البطاقة عن قيام حامل المصاريف التي تنشأ أو أو الفقدان أو العجز، الوفاة -6
 وهذا) سي سي 50 تحت الدراجة بخالف زالجة بمحرك أو نارية دراجة سيارة، ركوب

 (.التأمين هذا من و القسم من 5( اإلخالل باالستثناء أ دون االستثناء
 

 الشروط العامة المطبقة على كافة األقسام

 أن الرحلة المغطاة لن تبدأ ويعتبر من الشروط العامة لهذا التأمين -1
 عضال فى مراحله النهائية معرفه بوجود مرض بعد  ( أ

 الطبيب مؤهلال االطباء عكس نصيحة ( ب
 أثناء تلقي العالج في المستشفى أو انتظار تقلي هذا العالج  ( ت
 مع وجود نية الحصول على عالج طبي خالل الفترة المغطاة  ( ث

 
االعتالل  أو عرضيةال جسديةال صابةبعد حدوث اإل وقت أقرب في البطاقة حامل على يجب -2

 طبيبعلى  نفسهأن يعرض  االتفاقية، هذه بموجبلتي يظهر أن التأمين يغطيها ا مرضال أو
 حاملإذا لم يقم  التأمين هذا بموجب مطالبةيتم ال ولن. نصيحتهمسجل وأن يتبع  مؤهل

 .الموصوف العالج أوباتباع المشورة الطبية  البطاقة
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يجب إرسال  تأمين،ال هذا بموجب مطالبة إلى تؤدي المحتمل أن من حالة أي حدوث عند -3
 وقت أقرب في أو الكويتب التكافلي للتأمين بوبيان شركة إلى مباشرة بذلك كتابى إشعار
 عمليا.  ممكن

 بالشهادات بالكويت بوبيان التكافلي التأمين شركة تزويد البطاقة حامل على يجب -4
 لتكافليا للتأمين بوبيان وذلك حسب طلب وشركة الخاصة نفقته واألدلة وعلى والمعلومات

المقررة من قبل  والطبيعة بالشكل بشكل معقول وأن يكون ذلك آلخر وقت من بالكويت
 بالكويت التكافلي للتأمين بوبيان للشركة ويسمح والكويت. بوبيان التكافلي للتأمين شركة
 إلجراء اتخاذ الترتيبات البطاقة إلى حامل اخطار إشعار على وبناء الخاصة نفقتها وعلى
 اخطار إشعار على بناء الوفاة، حالة في أو آلخر، وقت من البطاقة حاملل طبي فحص
 .الوفاةبعد الجثمان  فحصإجراء  البطاقة لحامل القانونيين الممثلينإلى 

 للتأمين بوبيان شركةولن تتأثر  بموجب هذا التأمين مبلغ لن تحتسب فائدة على أي -5
 متعلقة أخرىمعاملة  أي أوتنازل  ،رهن ،مصاريف ،أمانة إشعار أيب الكويتب التكافلي

 .التأمين بهذا
 جميع الكلمات الموجودة في هذا التأمين التي تشير إلى  جنس واحد تشمل الجنسين.  -6
يتم تنظميه وفقًا له ويكون للمحاكم الكويتية و التأمين للقانون الكويتي  يخضع هذا -7

 أي نزاع. فى االختصاص لنظر 
 أعمال يدوية تم تنفيذها أثناء الرحلة المغطاة.  ال يوجد بهذا التأمين ما يغطي أي -8
 استخدامهتم  أو كاذبتم اإلدالء بأي إقرار  أو ،صورةبأي  احتياليةمطالبة الوجد أن  إذا -9

 أي أو البطاقة حامل قبل من احتياليةأجهزة  أو وسيلة أي استخدام حالة في أوبذلك  للقيام
 كان نإ أوبموجب الوثيقة  فوائد/  فائدة أي على للحصول عنه نيابة يتصرفشخص 

 بالتواطؤ أوعليه  المؤمن الحدث أو اإلصابة أو التلف أوالفقدان في  اسببالفعل العمدي 
 .يسقط حق المؤمن عليه )حامل البطاقة( فى التعويض  البطاقة حامل مع

 اإللغاء: 

 المؤمن إلى بىكتا إرسال إشعار طريق عن وقت أي الوثيقة في هذه إلغاء التأمين يجوز لشركة
 التأمين شركات سجالت موجود في عليه للمؤمن عنوانأخر  إلى بالبريد عن طريق إرساله أو عليه
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على األقل ويجوز للمؤمن عليه  يوما وثالثين واحد( 31)هذا اإللغاء بعد مرور  تاكيد فيدوالذي ي
وذلك  التأمين شركة ىإليرسل  أويسلم إلى  كتابى إشعار طريق عن وقت أي فيالوثيقة  هذه إلغاء

 .حسبما يحدده اإلشعار بديل تاريخ علىبناء على االستالم أو بناء 

 غير المدفوعة يتم إعادة األقساطضامن مؤمن  أو المكتتب أي قبل من اإللغاء هذا حدوث حالة في
الذي لم يتم  المكتسب قسطال فوراوعلى الضامن أن يدفع على  ،الفور على وجدت إن المكتسبة

 هذا نفاذ تاريخ قبل تنشأ مطالبة أيمع عدم اإلخالل ب اإللغاء هذا يكونعلى أن  وال. هسداد
 .اإللغاء

 


