التغطية لربنامج احلوادث ال�شخ�صية:
املبـد�أ:

�إذا �أ�صيب امل�ؤمـن عليه قبـل بلوغـه �سن اخلام�سـة وال�سـبعني وقبـل انتـهاء مفعـول الوثيقـة ب�إ�صـابـة ج�سـديـة غري ناجتة عن مر�ض وكـان �سـببها الوحيـد واملبا�شـر
حـادث مـادي ظاهـر ،مفـاجىء ،عنيـف ،غيـر متوقـع وغري متعمـد ،خارجـي وطـارىء �أدى ب�شـكل مبـا�شـر ومبعـزل عن �أي �سبب �أخـراىل وفـاة امل�ؤمـن عليـه �أو
العجـزالدائـم (يف حـال توفـر تغطيـة العجـز الدائم) �أو ا�صابته بحالة عجز كلي م�ؤقت (يف حال توفرت تغطية العجز الكلي امل�ؤقت ) �أو تكبد امل�ؤمن عليه
م�صاريف طبية (يف حال توفر تغطية امل�صاريف الطبية) ،يرتتـب على �شـركة الن�سـر العربـي للتـ�أمني ،ووفقـا ل�شـروط الوثيقـة ،دفـع مبـالغ التـ�أمني املحـددة يف
ال�شـروط اخلـا�صـة ب�شـرط �أن يكـون الق�سـط مدفـوع يف حينـه.

الق�سـط:

هو الق�سـط امل�سـتحق عن العقـد لفتـرة التـ�أميـن .و ي�سـتحق الق�سـط دفعـه واحـدة عنـد �إ�صـدار الوثيقـة بحيـث يغطـي فتـرة الت�أميـن كاملـة.

ال�شـروط العـامـة

 )1تدفـع ال�شركة التعوي�ضـات املذكـورة يف الفقرتيـن “�أ” و “ب” من جـدول ال�شروط اخلا�صة �إذا ح�صلـت وفـاة �أو عجـزكلي دائـم مينع امل�ؤمن عليه من ممار�سة
�أية مهنة ينتج منها مك�سب �أو عجز جزئي دائم� ،شريطة حتقق الوفاة �أو العجز الدائم خـالل اثني ع�شـر �شـهر ًا من تاريـخ احلـادث.

 )2تدفع ال�شركة التعويـ�ض الأ�سبوعـي املذكـور يف الفقرة “ج” من جدول ال�شروط اخلا�صة عن الفرتة التي يكون بها امل�ؤمن عليه عاجزا عجزا كليا ب�صورة م�ؤقتة
متنعه عن القيام بالواجبات التي لها عالقة بعمله نتيجة ا�صابته بحادث  ،و يتـواىل دفـع هـذا التعويـ�ض حلد �أق�صى مقداره � 104أ�سبوعـا متتاليـ ًا ( .ال تدفـع
ال�شـركـة �أي تعويـ�ض عن العجـوزات اجلزئيـة امل�ؤقـتة)
 )3تدفع ال�شركة مبلغـ ًا �إ�ضافيـا ي�سـاوي  %50من التعويـ�ض الأ�سـبوعي املذكـور يف الفقرة “ج” يف حـال �إ�صـابـة زوج امل�ؤمـن عليه بالعجز الكلـي امل�ؤقت ،على �أن
يتوفر ال�شـرطان التاليـان جمتمعان:
 �أن تكون �إ�صابة زوج امل�ؤمـن عليه بالعجز الكـلي امل�ؤقـت قد نتجـت عن احلـادث نف�سـه (امل�شـمول �ضمـن تغطيـة هذه الوثيقـة) الذي تعر�ض له امل�ؤمـن عليـه. �أن يكون امل�ؤمـن عليه قـد �أ�صيـب بعجـز كلـي م�ؤقـت منعـه من القيـام ب�أي واجـب كان له عالقـة بعملـه.يتوقـف دفـع هذا املبـلغ الإ�ضـافـي عنـد زوال العجـز الكلـي امل�ؤقـت للم�ؤمن عليـه.
 )4تدفع ال�شركة مبـلغ ا�ضـايف ي�سـاوي  %50من التعويـ�ض الأ�سبـوعـي املذكور يف الفقـرة “ج “ من جدول ال�شروط اخلا�صة � ،إذا توفـرت احلـاالت التـاليـة:
 دخـول �أي مـن �أوالد املـ�ؤمـن عليـه امل�صابيـن يف احلـادث نف�سـه( امل�شمول �ضمـن تغطيـة هـذه الوثيقـة) الـذي تعـر�ض له امل�ؤمـن عليـه اىل امل�ست�شفى. �إ�صـابـة امل�ؤمـن عليـه بعجـز كلـي م�ؤقـت منعـه من القيـام ب�أي واجب كان له عالقـة بعمـله.عجز امل�ؤمن عليه الكلي امل�ؤقـت.
يتوقـف دفـع هـذا املبـلغ اال�ضـافـي عند زوال حـالـة َ
ت�شمـل هـذه التغطيـة ولديـن كحد �أق�صـى.
 )5تدفع ال�شركة مبـلغـ�أً �إ�ضـافيـ ًا ي�سـاوي  %25من قيمة التعـويـ�ض اال�سبـوعي املذكـور يف الفقـرة “ج “ مـن جدول ال�شروط اخلا�صة لأ�سبوع واحد فقط اذا بقي
امل�ؤمن عليـه يف امل�ست�شفـى ملدة تزيد عن ثـالثـة �أيـام نتيجـة تعر�ضـه حلـادث مغطـى مبوجـب هـذه الوثيقـة.
 )6تدفع ال�شركة مبـلغـ ًا �إ�ضـافيـ ًا ي�سـاوي  %100من مبلـغ الت�أميـن املذكـور يف الفقـرة “�أ” مـن جدول ال�شروط اخلا�صة يف حال توفـي امل�ؤمـن عليـه مع زوجـه
نتيجـة حـادث م�شـمول �ضمـن تغطيـة هذه الوثيقـة ،على �أن يكـون احلـادث وقع اثناء وجود الزوجيـن معـ ًا يف و�سيلـة نقـل عامة (�سيـارة عمومي ،بـا�ص عمومي،
طائـرة ،م�صعـد .)......اليطبـق هذا البنـد يف حـال كانت طبيعـة عمـل امل�ؤمـن عليـه �أو زوجتـه تقت�ضـي وجـود �أي منهما فـي و�سيـلة النقـل العامة.
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 )7ت�شمـل امل�صاريف الطبـية املذكـورة يف الفقـرة “د “ من جدول ال�شروط اخلا�صة احلد الأق�صى الذي تلتزم به ال�شركة لتغطية امل�صاريف الطبية التي يتكبـدها
امل�ؤمـن عليـه يف �سبيل عالجه بالن�سبـة لأي حـادث كما هو حمدد يف الوثيقـة هذه ،ويتم تعوي�ض امل�ؤمن عليه عن هذه امل�صاريف الطبية بح�سب الت�سعريات
الر�سمية املعمول بها يف اململكة الأردنية الها�شمية.
 )8تدفع ال�شركة التعوي�ض اىل امل�ؤمـن عليـه �إذا كـان حيـ ًا و�إال فللم�ستفيـديـن املذكورين يف جدول ال�شروط اخلا�صة ،ويحـق لل�شركـة ف�سـخ الوثيقـة يف حـال عدم
قدرتها على ا�ستيفاء متطلبات التحقق من هويـة ون�شـاط امل�ستفيـد ،واخطار وحدة مكافحة غ�سل الأموال بذلك �سندا لأحكام تعليمات مكافحة غ�سل الأموال
يف �أن�شطة الت�أمني رقم  6ل�سنة .2010
 )9ان احلد الأق�صى الذي تلتزم ال�شركة بدفعه عن التغطيات الأ�سا�سية من الئحة املنافع لكافة التعوي�ضات يف حال الوفاة �أو الإ�صابة بحالة عجزكلي �أوجزئي
دائم �أو عجز كلي م�ؤقت يجب يف جميع الأحوال �أن ال يتجاوز اجمايل التعوي�ضات املدفوعة عنها  %100من مبلغ ت�أمني احلياة� ،إال يف حال امل�صاريف الطبية
املحددة يف الفقرة “د” واملتوجبة الدفع بالإ�ستناد اىل �شروط الفقرة املذكورة  ،بالإ�ضافة اىل �أي مطالبة �شرعية مبوجب �أي فقرة �أخرى من الوثيقة .
� )10إن اجلـداول املرفقـة بالوثيقـة بالإ�ضـافـة اىل الطلـب املعبـ�أ لهـذا الغر�ض بالإ�ضافة اىل �أي م�ستندات �أخرى مطلوبة �أو عقود ا�ضافية مرفقة ت�شكـّل جمتمعـه
العقـد الكامـل.
 )11يفقد املتعاقد وامل�ؤمن عليه وامل�ستفيد كل احلق يف التغطيات امل�ستحقة مبوجب هذا العقد وذلك اذا ثبت لل�شركة عدم �صحة �أي من املعلومات او االقرارات
الواردة �ضمن طلب التامني او يف حال اخفاء او عدم الت�صريح عن اية معلومات او بيانات من �شانها التاثري يف قبول �أو رف�ض طلب الت�أمني.
 )12ال تقبـل ال�شركـة �أيـة مطالبـة مبوجـب هذه الوثيقـة ،ما مل ت�ستلـم �إ�شعـار ًا خطيـ ًا بذلك خالل ثالثـة ا�شهـر من وقـوع �أي حـادث ميكـن ان ي�ؤدي اىل مطـالبـة،
�إال �إذا كان الت�أخري لعذر مقبول وعلـى امل�ؤمـن عليـه او ممثليـه ال�شـرعييـن �أن يقدمـوا اىل ال�شـركـة �أية معلومات قد تطلبهـا منهـم.
 )13يف حـال ح�صول مطالبة عن حالة عجـز دائم �أو عجز كلي م�ؤقت يجـب على امل�ؤمـن عليـه �أن يخ�ضـع للمعاينـة الطبيـة لدى الطبيـب الذي تعينه ال�شركة من
وقـت �إىل �آخر وحني طلب ال�شركة منه ذلك  ،ولهذا الطبيب وحـده �صالحيـة حتـديـد وجـود العجـز ون�سبتـه �أو مدة العجز الكلي امل�ؤقت .ويف حال اختلفت ن�سبة
العجز �أو مدة التعطيل مع التقاريرالطبية املقدمة من امل�ؤمن عليه مبا يف ذلك التقارير ال�صادرة عن الطبيب ال�شرعي �أو اللجان الطبية في�صار اىل تعيني
جهة طبية ثالثة مكونة من طبيبني اخت�صا�صيني تعينهما ال�شركة لتحديد العجز ون�سبته �أو مدة التعطيل ويعترب قراره ملزما للطرفني.
 )14لل�شـركة مطلـق احلريـة ب�إنهـاء هـذا التـ�أمـني مبوجـب اخطار مكتوب مدته ثـالثـون يومـا علـى �شـكل كتـاب م�سـجل ،و يرتتـب على ال�شـركـة يف هذه احلـالـة �أن
تعيـد للمـ�ؤمـن عليـه ق�سمـ ًا من الق�سـط املـدفـوع بالن�سبـة العائـدة للمـدة املتبقيـة وغـري املغطـاة.
 )15لقـد اتفـق الفـرقـاء علـى �أن املـ�ؤمـن علـيه قـد �أختـار العنـوان املذكـور يف طلـب الت�أميـن و علـى �أي ا�شعـار موجـه اليـه على العنـوان املختـار يكون مقبو ًال حتى
�إذا غيـر املـ�ؤمـن عليـه عنوانـه �أو رفـ�ض اال�شعـار �أو �أهمـل التبليـغ.
 �أن �أي تبليـغ توجهـه ال�شـركـة للمـ�ؤمـن عليـه علـى العنـوان املذكور يف طلب الت�أميـن يعتبـر ملـزمـ ًا لهـذا االخيـر. يجـب �إعالم ال�شـركـة خطيـ ًا عن �أي تغيـر يف العنـوان املختـار. )16يجوز للم�ؤمن عليه �أن يطلب الغاء العقد �شريطة اعالم ال�شركة خطيا بذلك قبل �شهر على الأقل من التاريخ املحدد للإلغاء .وتقوم ال�شركة ب�إلغاء العقد
واعادة ن�سبة من الق�سط املدفوع اىل امل�ؤمن عليه ت�ساوي  %70من الق�سط املحت�سب على �أ�سا�س ن�سبة وتنا�سب عن الفرتة املتبقية من العقد ،علما ب�أنه يف حال
قامت ال�شركة بدفع مطالبة مبوجب هذا العقد ،فيتم الغاء العقد دون اعادة �أي جزء من الق�سط املدفوع.
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 )17يف حـالـة وفـاة املـ�ؤمـن عليـه ل�سبب غري مغطى بهـذا العقـد يلغـى العقـد تلقـائيـا ويعـاد ن�سبـة من الق�سـط املـدفـوع اىل الورثة ال�شرعيني ،ت�ساوي  %70من
الق�سط املحت�سب على �أ�سا�س ن�سبة وتنا�سب عن الفرتة املتبقية من العقد بعد تـاريـخ الـوفـاة.
 )18يتوجـب على امل�ؤمـن عليـه �إبـالغ ال�شـركـة كتـابـة بكـل تغيري يف مهنته �أو نوع عمـله.
 )19يعتبـر هذا العـقد �صادرا يف اململكـة الأردنيـة الها�شميـة وبالتـالـي ف�إن تف�سيـره وحتديـد احلقـوق والإلتزامـات الناجتـة عنـه خا�ضعـان للقوانني الأردنية ،كما
�صالحية النظـر بـ�أي خـالف نا�شـىء عنـه تعـود ملحـاكـم عمـان ،الأردن دون �سـواهـا.

اال�ستثنـاءات

مت�سببـة مبا�شـرة او غري مبا�شرة ،ناجتة او مرتبطة ب�أي من التايل:
ال يدفع اي تعوي�ض عن �أي حـادث ،او خ�سـارة ،او �ضرر ،او كلفـة او م�صاريفّ ،

�أ) احلـرب ،االحتالل ،اعمـال حربيـة (�سواء كانت احلرب معلنـة او مل تعلـن  ،التقليديـة  ،البيولوجيـة  ،الكيمائيـة او النوويـّة) ،االجتـياح  ،اعمـال عدوانيـة
خارجيـة ،العمليات العدائـية ،اعمال ارهابيـة من اي نوع كانت ،اعمـال التخريب االرهـابيـة ،مت ّرد ،ع�صيـان،ا�ضطرابات مدنيـة ،حرب اهلية ،ثورة ،
هيجـانات �شعبية ،انقالب ع�سكـري ،م�ؤامـرة ،اعمـال �شغـب،اغت�صـاب �سلطـة او حكـم ع�سكـري او احكـام عرفيـة او حالـة ح�صـار او عن اي �سبـب او حدث
ي�ؤدي اىل اعالن االحكـام العرفية او حالة احل�صار وا�ستمـرار تنفيذها او اي عمل الي �شخ�ص يعمـل حل�سـاب او ل�صلة مع اية منظمـة ع�سكريـة او �شبـه
ع�سكريـة �أودينية �أو فكرية تهدف اىل قلب النظـام بالقوة او اعمـال العنف و االرهـاب ،او الت�أثيـر على �صنـع القرارات ال�سيـا�سيـة و�أي موت عنيف يح�صل يف
البـلدان الإفريقيـة غري العربيـة با�ستثنـاء جنـوب افريقيـا.
�شمل مفهوم االرهاب (امل�شتبـه بـه او املثبـت) نتائج احتجـاز رهائـن ،وتبادل طلقـات النـار من ال�سيـارات ،وزرع القنابـل و�أي �أ�شكـال �أخرى من العنف
اجل�سدي.
مما ورد يف الفقرة (�أ).
ب) �أيـة �أعمال متخـذة ملراقبة �أو تالفـي � ،أو قمع �أو متعلقة ب�أي �شكـل من الأ�شكـال ب�أي ّ
ج) االنتحـار �أو �أيـة حماولـة مق�صودة من امل�ؤمـن عليـه لإيـذاء نف�سـه.
د) امل�شاركة يف ال�سـباقات �أو ممار�سـة امل�ؤمـن عليه �أيـة ريا�ضة عنيفـة �أو خطرة و على �سـبيل املـثال ال احل�صـر :ت�سـلق اجلبال ،الريا�ضات الهوائية ،الغطـ�س،
ريا�ضة الـدفاع عـن النفـ�س ،ركوب الدراجـات الناريـة �سواء �أكان امل�ؤمن عليه م�شرتك بها ب�شكل فردي �أو �ضمن م�سابقات جماعية كمحرتف �أوعلى �سبيل
الهواية.
ه) ا�شرتاك امل�ؤمن يف �أي ريا�ضة كمحرتف.
و ) التلوث النووي �أو البيولوجي �أو الكيميائي �أو ا�ستخدام املتفجرات �سواء ا�شرتك امل�ؤمن �أم مل ي�شرتك .
ز ) القتـل ،االغتيـال ال�سيا�سـي ،االعتـداء ،الإ�شرتاك يف جرمية �أو جنحة و اال�شـرتاك يف �أي م�شـاجـرة.
ح) ت�أديـة اخلدمـة الع�سكـريـة.
ط) �أي ا�صابة ح�صلت قبل بدء مفعول الت�أمني و�أي عجز ناجت عن �أي علة �أو مر�ض او حالة ح�صلت قبل بدء مفعول الت�أمني .الإ�ستخدام غري القانوين للمخدرات
�إال يف حال و�صفها من قبل طبيب خمت�ص ومرخ�ص.
بالإ�ضافة اىل الإ�ستثناءات ال�سابقة ف�إن منفعة العجز الكلي امل�ؤقت وامل�صاريف الطبية الناجتة عن حادث واملرتبطة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عن �أي من
التايل هي �أي�ضا غري م�شمولة:
احلمـل �أوالوالدة �أوالإجهـا�ض غري القانوين.
البقاء يف امل�صحات لأي �سبب كان.
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�سلـم العجـوزات امل�شـار �إليـه يف الفقـرة “ ب “ من جدول ال�شروط اخلا�صة
العجـز الكلـي الدائـم
فـقدان ب�صر العينني فقدان ًا تام ًا
الإختـالل التـام يف العقـل غري قابـل لل�شفـاء
فـقـدان الذراعيـن �أو اليـديـن
ال�صمـم التـام يف الأذنيـن ب�سبـب �صدمـة
نـزع الفـك الأ�سفـل
فـقدان �إمكانية الكالم
فـقدان ذراع و �سـاق
فـقدان ذراع و رجـل
فـقـدان يـد و رجـل
فـقـدان يـد و �سـاق
فـقـدان ال�سـاقيـن
فـقـدان الرجليـن

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

العجـز اجلزئي الدائم

الر�أ�سفقـدان مـادة عظميـة يف اجلمجمـة بكامـل �سمـاكتها
نـزع جـزء من الفـك الأ�سفـل �أكـان بكامـل �أم بجـزء من العظم الفكي
فقـدان عيـن واحـدة
�صمـم تـام فـي �أذن واحـدة ب�سبـب ال�صدمـة

%20
%40
%40
%30

االع�ضاء العليافقـدان ذراع واحـدة �أو يـد واحـدة
فقـدان مـادة عظميـة وا�سعـة يف الـذراع(�إ�صـابة نهائيـة غيـر قابلـة لل�شفـاء)
فقـدان االبهـام �أو فقـدان �إ�ستعمالهـا فقدانـ ًا تامـ ًا
فقـدان جزئـي يف الإبهـام (ال�سالمـى الظفريـة)
بتـر �إ�صبـع بتـر ًا كامـ ًال
بتـر �سـالمـى واحـدة من �أيـة �إ�صبـع
بتـر اربـع ا�صابـع مبـا فيهـا الإبهـام

%60
%50
%20
%10
%8
%3
%45

االع�ضاء ال�سفلىفقـدان �سـاق �أو فقـدان �إ�ستعمـالهـا فقدانـ ًا تامـاً
فقـدان الرجـل بكـاملهـا (ف�صلهـا عنـد التقـاء عظـم الرجـل بعظـم ال�سـاق)
ت�صلـب الـورك
ت�صـلب الركبـة
ق�صـر فـي ال�سـاق مقـداره � 5سنتمتـرات علـى االقـل
ق�صـر فـي ال�سـاق مقـداره بني  1و �5سنتمتـرات
بتـر كامـل �أ�صابـع الرجـل
بتـر اربـع ا�صـابـع من الرجـل مبا فيهـا الإ�صبـع الأكبـر
بتـر اال�صبـع الكبـرى للرجـل
بتـر �إحـدى �أ�صابـع الرجـل غري اال�صبـع الكربى

%60
%45
%40
%20
%30
%10
%25
%20
%10
%3

ت�صلـب �أ�صابـع اليـد (غيـر الإبهـام و ال�سبـابـة) و ت�صلـب �أ�صـابـع الرجـل (غيـر الكبـرى) يعطـى فقـط احلـق بـ  %50من التعوي�ضـات التـي كانـت ترتتب فيمـا لـو
فقـدت تلك االع�ضـاء.
كـل عجـز دائـم غيـر مذكـور �أعاله يعـو�ض عنـه وفقـ ًا خلطورتـه باملقـارنـة مع العجـوزات املـدرجـة.
�إن عبـارة» الفقـدان التـام» لأي طـرف او ع�ضـو كمـا هـو وارد �أعاله تعنـي (الفقـدان التـام باالنف�صـام الع�ضـوي «�أو» الفقـدان التـام الـوظيفـي» لهـذا الطـرف او
الع�ضـو.
ان جممـوع التعـويـ�ضات املتـرتـبة علـى عـدة عجـوزات يتكـون من جممـوع املبـالـغ املختلفـة� ،شـرط ان ال يتعـدى مبلغ الت�أمني املذكـور فـي جدول ال�شروط اخلا�صة
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