الشروط العامة لوثيقة التأمين التكافلي
حماية فردي
الجزء األول:المقدمة
بموجب هذه الوثيقة واعتماداً على اإلق اررات الواردة بطلب التأمين التكافلي وجميع المستندات األخرى فقد تم االتفاق بين الشركة والمشترك

المذكور اسمممف في مل ا الوثيقة على تطقيا الشممروع ال امة التالية ور تقر ققوي وثيقة التأمين التكافلي هذه الةممادرة من الشممركة موافقة

صررحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين في نظام التأمين التكافلى علماً بأن قيمة االشتراك ي تقر تقرعاً ال يرد.

بمقتضي هذا النوع من التكافل تت هد الشركة بدفع مقلغ التأمين التكافلى المتفا عليف عند وفاة المؤمن عليف إذا حدثت الوفاة ققل نهاية مدة
التأمين التكافلي أما إذا بقى المؤمن عليف على قيد الحياة في نهاية مدة التأمين التكافلى فتنتهي ميزة التأمين التكافلى وركون للمشترك الحا

فقط في فائض صندوق التكافل.

تقوم الشركة باستثمار أمواي اشتراكات التأمين التكافلي على أساس نظام المضاربة في أوجف االستثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية.
المادة األولي  :التعريفات
 1-1الكلمات و المةطلحات التالية و الواردة في الوثيقة تحمل الم اني المذكورة أدناه:
الشركة:
شركة جي أي جي مةر – حياة تكافل (ش.م.م).
المقر الرئيسي:

مكتب الشركة القرج الشرقى ،قط ة رقم  ،204القطاع الثانى ،التس ين الشمالى ،التجمع ال امس  -القاهرة الجديدة أو أي مكان آخر

تحدده الشركة للمشترك من وقت ألخر.
المشترك:

الش ا أو الجهة المذكور اسمها في مل ا الوثيقة بةفتف الش ا أو الجهة المتقدمة بطلب التأمين التكافلى.
الوثيقة:

المسم ممتند الذي يتضم مممن قواعد وشم ممروع التأمين التكافلى كما أصم ممدرتها الشم ممركة ،وروافا عليها المشم ممترك والشم ممركة من حيث المضم مممون و
المحتورات بما في ذلك األجزاء و الةممفحات ال اصممة بمل ا الوثيقة ،والشممروع ال امة و اإلومماشية و الشممروع ال اصممة و أي إوممافات

أو تغييرات للوثيقة و أي شروع أخرى (إن وجدت).
المؤمن عليه:

الش م م ا أو أحد األش م م ار الذين صم ممدر التأمين التكافلى على حياتهم و الموو م م نوع التأمين التكافلى بالنسم مملة لكل منهم في مل ا
الوثيقة.
المستفيد:

الش ا أو األش ار أو الجهة التي تحل محل المشترك ،في حالة وفاتف ،بشرع أن يكون الش ا أو األش ار علي قيد الحياة في
هذا الوقت ،مع حا المشترك تغيير المستفيد فى أي وقت اثناء سرران الوثيقة.
مزايا التأمين التكافلى:

ت نى المزايا الناتجة من أنواع التأمين التكافلى المنةم م ممور عليها كمزايا تأمينية تكافلية في مل ا الوثيقة و التي تكون سم م مماررة من وقت

آلخر بموجب هذه الوثيقة.
مبلغ التأمين التكافلى:

مقلغ من الماي منةور عليف في مل ا الوثيقة ورمثل قيمة مقلغ التأمين التكافلى.
االشتراك:

هو مقلغ من الماي متفا عليف ومنةور عليف في مل ا الوثيقة و يتم دف ف بانتظام للشركة طلقا لشروع الوثيقة.
تخضع شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل للرقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ومسجلة بسجل شركات التأمين تحت رقم  22لسنة 2007

المادة الثانية  :أساسيات الوثيقة
 1 -2ت تقر إق اررات المشترك والمؤمن عليف في طلب التأمين التكافلي وفى جميع المستندات األخرى المقدمة للشركة أساساً لهذه الوثيقة وجزءاً
ال يتج أز منها.

 2-2على الطرف الراغب في أن يةل المشترك (أو يرغب في إعادة سرران أو ت ديل الوثيقة) أن يمد الشركة بجميع النماذج الم دة خةيةا
لتمثل طلب الوثيقة وذلك ب د إن تكون هذه النماذج قد:
أ -تم ملؤها كاملة وبةدق.
ب -تم التوقيع عليها.
 3-2يتحمل المشترك مسئولية صحة الم لومات و اإلق اررات المقدمة للشركة من جانب المشترك أو المؤمن عليف  ،وإذا تقين م الفة بيانات
الطلب أو اإلق اررات للواقع أو تضمنت بيانات جوهررة غير صحيحة تؤثر على قرار الققوي يةل التأمين التكافلي باطال.
 4-2عند اكتشاف المشترك أخطاء بها عليف أن يقلغ الشركة فو ار كتابيا عن هذا ال طأ لتغييره ليوافا الحقيقة.
 5-2في حالة اكتشاف خطأ في تاررخ ميالد المؤمن عليف مما يؤثر على الشروع التي منحتها الشركة لف أو يؤثر على إمكانية من هذا النوع
من التأمين التكافلى  ،يحا للشركة أن تست دم السن الحقيقي للمؤمن عليف لتحديد إمكانية استمرار هذا التأمين التكافلى أو كيفية ت ديل
المزايا أو الرسوم ،إذا ظهر ان ال طأ نشأ عنف أن قيمة االشتراك المحةل لتغطية مقلغ التأمين التكافلى اقل من االشتراك المقابل لسنف
الحقيقية فأنف يتم ت فيض مقلغ التأمين التكافلى بنسلة قيمة االشتراك المدفوع الى قيمة االشتراك الذى كان يجب دف ف فإذا حدث ال كس
وكان قيمة االشتراك المحةل اكقر من قيمة االشتراك الذى كان يجب دف ف مقابل سنف الحقيقية ترد الملالغ المحةلة بالزرادة دون احتساب

فوائد عليها و يةل التأمين التكافلى باطالً إذا ثقت ان السن الحقيقية عند بدء التأمين التكافلى كان تجاوز الحد األقةى للسن المحدد
بالوثيقة وفى هذه الحالة يرد  75٪من قيمة االشتراكات المحةلة ب د استل اد قيمة االشتراك عن السنة األولى.

 6-2ال ي تقر التأمين التكافلي قائماً إال ب د تسليم الوثيقة للمشترك وبشرع أن يكون قد سدد إلى الشركة االشتراك السنوي األوي أو جزء من
االشتراك السنوي األوي المستحا سداده.

المادة الثالثة :سريان الوثيقة
 1-3يقدأ سم م مرران الوثيقة من التاررخ المذكور فيها و الم روف بتاررخ بدء سم م مرران الوثيقة بش م ممرع أن يكون إجمالي االش م ممتراك المس م ممتحا قد تم
سداده بالكامل.

 2-3يسرى التأمين التكافلي المنةور عليف في الوثيقة وركون ف اال في أي مكان في ال الم ما عدا الحاالت االستثنائية المووحة في الوثيقة.
المادة الرابعة :االشتراكات
 1-4يتم دفع االشتراك لهذه الوثيقة سنورا ،أو نةف سنورا ،أو ربع سنورا أو شهررا كما هو متفا عليف من وقت آلخر بين الشركة و المشترك
ومن المتفا عليف أن االشتراك المستحا سداده مقدما ي تلف وفقا لم دي السداد.
 2-4يلتزم المشترك بدفع االشتراك كامال مقدما في المواعيد المحددة أو في تاررخ سابا لها للشركة أو لمن تحدده الشركة الستالم االشتراكات
مقابل إيةاي رسمي تةدره الشركة ،وال يجوز بأي حاي من األحواي أن يكون دفع أي مقلغ إلى أي ش ا مهما كانت صفتف محال
للتمسك بف ققل الشركة إال بمقتضى إيةاي رسمي م تمد من الشركة نفسها.

 3-4عندما يتم دفع االشتراك بأي طررقة أخرى غير الدفع النقدى ،ي تقر االشتراك مدفوعا قانونيا فقط عند وصوي المقلغ ف ليا للشركة.
 4-4فى حالة عدم دفع األشتراك المستحا ،و ب د مرور ( 15خمسة عشر) يوما من تاررخ اسنحقاق اإلشتراك تقوم الشركة بإرساي خطابا مسجال
إلى المشترك تدعوه شيف إلى سداد االشتراك المذكور خالي ( 15خمسة عشر) يوما من تاررخ إرساي ال طاب ومن المتفا عليف صراحة ما يأتي:
 1-4-4إن هذا اإلخطار يحل محل كل مطاللة رسمية أو إنذار أو إخطار من أي نوع كان ورنتج آثارها كاملة.
 2-4-4يكفى إيةاي هيئة القررد إلثلات إرساي ال طاب وتاررخ إرسالف وما جاء بف.
 3-4-4ال نوان الذي ترسل إليف الشركة ال طاب المسجل هو ال نوان الثابت بطلب التأمين التكافلى ما لم تكن الشركة قد أخطرت رسميا
ب نوان المشترك الجديد.

 5-4ي تقر االشتراك متأخ ار في حالة عدم دفع االشتراك كامال في الموعد المحدد لذلك بةرف النظر عن كون المشترك قد استلم من الشركة
خطاب يدعوه شيف إلى سداد االشتراك وعن كيفية التحةيل وعلى المشترك إن يدفع االشتراك المتأخر إلى الشركة في اقرب وقت ممكن
وفي فترة ال تت دى فترة السماح وهى( 30ثالثون) يوما من تاررخ إستحقاق االشتراك.
تخضع شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل للرقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ومسجلة بسجل شركات التأمين تحت رقم  22لسنة 2007

 6-4في حالة عدم دفع االشتراك ققل انتهاء فترة السماح ،تلغى الوثيقة تلقائيا وبغير حاجف إلى تنقيف أو إنذار علماً بأن هذا النوع من التأمين
التكافلي ليس لف قيم ت فيض أو استرداد.

المادة الخامسة :صندوق التكافل
 1-5االشتراكات التي يقوم المشترك بسدادها تقرعات توجف لةندوق التكافل بالشركة حيث يتم استثمارها في أوجف االستثمار الشرعية التي
تقرها هيئة الرقابة الشرعية ورحدد رصيد هذا الةندوق في نهاية كل سنف مالية كاآلتي:


رصيد صندوق التكافل في بداية السنة .

يضاف إليف :


صافى التقرعات التكافلية المسددة خالي السنة



عائد االستثمار المحقا خالي السنة .

م ةوما منف:


صافى المطاللات المسددة خالي السنة وصافى المطاللات تحت التسديد في نهاية السنة



المةاررف اإلداررة و االحتياطيات .

 2-5في حالة وجود فائض في صندوق التكافل يوزع  40٪كحد أدنى من صافي الفائض على المشتركين طلقا للقواعد التي يض ها ورحددها
مجلس اإلدارة وقت التوزرع ورحتجز نةيب المشترك في صندوق التكافل وردفع في حالة الوفاة (ال قدر هللا) أو عند انتهاء الوثيقة إذا كان

المؤمن عليف على قيد الحياة .

 3-5في حالة وجود عجز في صندوق الكافل فيتم من الةندوق قروا حسنا من أمواي المساهمين يسدد من فوائض الةندوق في السنوات
المستققلية.
المادة السادسة :تعديل الوثيقة
 1-6المش م ممترك ص م مماحب الحا الوحيد في اقتراح ت ديالت بالوثيقة (بما في ذلك تغيير المس م ممتفيد) أال إذا ذكر غير ذلك في الوثيقة ورقدم الت ديل
المقترح كتابيا للشركة.
 2-6في حالة وفاة المش ممترك ،تة ممل الجهة التي تحل محل المش ممترك هي المس ممتفيد (أو وررث المس ممتفيد و ذلك في حالة وفاة المس ممتفيد ب د وفاة
المش ممترك) وفي حالة عدم وجود مس ممتفيد (أو في حالة وفاة المس ممتفيد وققل وفاة المش ممترك) يحل وررث المش ممترك محلف ،وفي حالة وجود أكثر
من مسم ممتفيد (أو أكثر من وررث للمشم ممترك أو أكثر من وررث للمسم ممتفيد) يقدم الطلب منهم جمي ا أو من أي ش م م ا منهم يمثلهم جمي ا ب د
الحةوي على توكيل أو تفورض منهم.

 3-6ال ي تد بأي ت ديل في هذه الوثيقة وال يسرى اال إذا كان ذلك الت ديل موووع ملحا خار تةدره الشركة مقابل الرسم الذي تقرره.
المادة السابعة :طلب صرف مزايا التأمين التكافلى
 1-7يقدم طلب صرف مزايا التأمين التكافلى للشركة مكتوبا و يسلم باليد مقابل توقيع استالم أو عن طررا الفاكس الذي يلحقف خطاب مسجل.
 2-7الجهة أو الش ا الم وي لف تقديم طلب صرف مزايا التأمين التكافلي هو المشترك ،وفي حالة وفاتف ،يةل الجهة أو الش ا الم وي
لف تقديم طلب صرف مزايا التأمين التكافلي هو الش ا أو األش ار المذكوررن في المادة  2-6من هذه الشروع ال امة.
 3-7ترفا المستندات التالية بالطلب المقدم لةرف مزايا التأمين التكافلي:
أ-

مستند الوثيقة،

ب -إثلات الةفة القانونية للطالب مع بطاقة تحديد الهورة ال اصة بمقدم الطلب،
ت -الشهادة الطقية ألسلاب الوفاة،
ث -شهادة وفاة صادرة من الجهات الم نية مووحا بها سقب الوفاة،
ج -محضر الشرطة إذا نتجت الوفاة عن حادث،

ح -أي مستندات أو دالئل أخري تتطلقها الشركة بموجب هذه الوثيقة.
 4-7عند صم ممرف مزايا التأمين التكافلي ل دد من األش م م ار ،يتم توقيع إيةم مماي االسم ممتالم جماعيا أو من محامي موكل عن الجماعة ور د هذا
اإليةاي قانونيا ورثقت صرف الشركة لمزايا التأمين التكافلي.
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 5-7تت هد الش ممركة بأن تس ممدد للمش ممترك أو المس ممتفيد مزايا التأمين التكافلي كما هو محدد بهذه الوثيقة خالي ( 15خمس ممة عش ممر) يوماً من تلقيها
كافة المستندات المطلوبة وب د تحقا الشركة من صحتها.

 6-7يكون هذا التأمين التكافلي باطالً كما تلغى المطاللات التي تم تقديمها بمقتضى هذا التأمين التكافلى إذا قدم المشترك أو المستفيد عن عمد
بيان ًا غير صحي أو حذف أو أخفى بياناً من القيانات التي تؤثر في تقدير الشركة لل طر أو قدم مطاللة منطورة على غش.

 7-7لن تسأي الشركة عن سداد مزايا التأمين التكافلى الواجلة عليها إال عند قيام المشترك أو المستفيد بإمدادها ،على نفقتف ال اصة ،بكافة
المستندات والشهادات والم لومات واألدلة بالشكل الذي تراه مناسلاً للتأكد من التزاماتها نحوه.

 8-7ي ةم من مقلغ التأمين التكافلي المستحا عند المطاللة االشتراكات الجزئية الالزمة لتكملة اشتراك سنة التأمين التكافلي
التي تكون جاررة وقتئذ.

المادة الثامنة :شروط إلغاء الوثيقة تلقائيا
 1-8في حالة عدم دفع االشتراك ققل انتهاء فترة السماح والمقدرة  (30ثالثون) يوما ،تلغى الوثيقة تلقائيا وال تلتزم الشركة بدفع اية ملالغ.
 2-8في حالة إلغاء الوثيقة تلقائيا واعتلارها كأن لم تكن (دون أية قوة قانونية ملزمة) يسرى هذا اإللغاء من تاررخ انتهاء فترة السماح.
المادة التاسعة :إعادة سريان الوثيقة
 1-9يجوز إعادة سرران الوثيقة الملغاة تلقائيا كما هو منةور عليف في المادة  1-8طلقا للشروع التالية:
أ -ال يتجاوز تاررخ إعادة سرران الوثيقة عام واحد ب د تاررخ إلغاء الوثيقة تلقائيا.
ب -يلتزم المشترك بدفع جميع اإلشتراكات المتأخرة بالكامل باإلوافة إلي مةاررف إعادة السرران التي تحددها الشركة.
ج -يقدم المشترك طلب إعادة سرران الوثيقة كتابيا للشركة مع مراعاة اإلجراءات المطلقة في هذه الحالة.
د -يجب أن تكون نتائج االختلارات الطقية واإلق اررات المقدمة من المؤمن عليف كاشية في نظر الشركة إلعادة سرران الوثيقة.
 2-9للشركة الحا في ققوي أو رفض إعادة سرران التأمين التكافلي دون إبداء األسلاب.
 3-9يلقى التأمين التكافلى الم اد سررانف بالطررقة السابقة خاو ا لنفس شروع الوثيقة.
المادة العاشرة :االستثناءات
 1-10ال تلتزم الشركة بةرف أي ملالغ بموجب أي من المزايا التأمينية التكافلية في حالة إصابة أو وفاة المؤمن عليف كنتيجة ألحد األسلاب
التالية:
 1-1-10االنتحار أو الشروع شيف أو ت مد المؤمن عليف إصابة نفسف.
 2-1-10أثناء قيامف أو محاولتف ارتكاب ف ل م الف للقانون.
 3-1-10حكم باإلعدام صادر من المحكمة.
 4-1-10أي حدث مرتلط بسوء است ماي الم درات أو الكحوليات أو السموم أو الغاز إال إذا كان ذلك بإرشاد الطقيب.
 5-1-10تجنيد المؤمن عليف أو ص م م مملتف بأي هيئة عس م م ممكررة ووفاتف كنتيجة ملاشم م م مرة أو غير ملاشم م م مرة ألي أعماي عس م م ممكررة بما في ذلك
التدررب ال سكري ،والحروب سواء كانت داخلية أو خارجية ،م لنة أو غير م لنة.
 6-1-10االشممتراك في الحروب األهلية ،ال ةمميان ،الثورة ،االسممتيالء على الحكم ،االوممطرابات ،الشممغب ،أو أي نوع من أنواع الشممجار
أال في حالة الدفاع عن النفس.
 7-1-10القتل ال مد -وفى هذه الحالة تق أر الشم م ممركة من التزاماتها إذا تسم م ممقب المشم م ممترك عمدا في وفاة الش م م م ا المؤمن على حياتف أو
وق ت الوفاة بناء على تحررض منف وإذا كانت الوفاة قد تسم ممقب فيها عمدا مسم ممتفيد غير الش م م ا المشم ممترك أو وق ت بتحررض
منف شيسقط حا هذا المستفيد في التأمين التكافلي.

 8-1-10إصابة جسدية نتجت عن الطيران ،إال إذا سافر المؤمن عليف كراكب عادي على متن طائرة تديرها شركة طيران تجاررة مسجلة
و ذلك على خط منتظم.
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 9-1-10إذا شارك المؤمن عليف في القفز باللاراشوت ،تسلا الجلاي ،اكتشاف الكهوف ،الةيد ،سلاق الحواجز ،أعماي الهدم ،ال مل
بمتفجرات ،التنقيب عن أو الحفر أو إنتاج القتروي و حفر األنفاق والت دين تحت األرض ،الغطس بجميع أنواعف ،المالكمة،
الكاراتيف ،الجودو أو أي رراوة للدفاع عن النفس.
 10-1-10اإلعداد لالشتراك أو االشتراك في سلاقات السرعة أو المهارة و ما شابف باست دام الدراجات الل اررة ،السيارات ،الدراجات،
المراكب ،ال يوي ،الطائرات أو ما شابف.
 11-1-10اإلصابة الجسدية أو المروية الناتجة بشكل ملاشر أو غير ملاشر أو تلاعا عن الطاقة النوورة ،اإلش اعية ،التأيين أو
التلوث بالنشاع اإلش اعي من أي وقود نووي أو احتراقف.

المادة الحادية عشر :إلغاء الوثيقة
 1-11في حالة اكتشاف التزورر المت مد في الم لومات واإلق اررات المشار إليها في المادة  ، 1-2تةل الوثيقة الغية و كأن لم تكن اعتلا ار
من تاررخ بدء سرران الوثيقة وال تلتزم الشركة بدفع أي ملالغ.

 2-11يسرى هذا الشرع أيضا في حالة صرف الشركة مزايا التأمين التكافلي حيث يحا للشركة استرداد ما صرفتف.
المادة الثانية عشر :إنهاء الوثيقة
 1-12ينتهي سرران الوثيقة (وجميع المزايا التأمينية التكافلية) عند صرف الشركة قيمة فائض صندوق التكافل المشار اليف بالمادة  2-5في
تاررخ انتهاء سرران الوثيقة.
المادة الثالثة عشر :الضرائب
 1-13يتحمل المشترك أو من يحل محلف والمستفيد كل ال وائد والضرائب والرسوم أياً كان نوعها متى صدر بها قانون أو ق اررات أو لوائ أو

أوامر والتي ت ضع لها اآلن أو في المستققل كافة المستندات ال اصة بوثيقة التأمين التكافلي وكل المدفوعات الناشئة عنف إال إذا نا

قانونا على خالف ذلك.
المادة الرابعة عشر :الوثائق بالدوالر األمريكي
 1-14في حالة است دام الدوالر األمرركي لتحديد المزايا التأمينية التكافلية فإنف يتم تحديد و حساب ودفع االشتراك والمزايا التأمينية التكافلية
بالدوالر األمرركي.
 2-14يحا للشركة في أي وقت ققوي أو دفع تلك الملالغ بالجنيف المةري إذا لزم األمر و سيتم الت امل بالجنيف المةري على أساس س ر
التحورل الذي ي لنف القنك المركزي المةري في نفس يوم إجراء الت امل (في حالة عدم توفر س ر التحورل من القنك المركزي المةري،
للشركة الحا في تحديد س ر تحورل أخر م موال بف في أحد القنوك األخرى).
المادة الخامسة عشر :القانون و االختصاص
 1-15قوانين جمهوررة مةر ال ربية تحكم الوثيقة و ي ضع أطرافها لوالية المحاكم الذي يقع في دائرتها الجهة المةدرة للوثيقة.
 2-15من المتفا عليف صراحة أن كل نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة يكون االختةار بنظره للمحاكم التي تحددها القوانين الساررة.

الجزء الثانى :الشروط اإلضافية الخاصة بالمزايا التأمينية التكافلية
المادة السادسة عشر :الشروط اإلضافية
 1-16تضاف الشروع اإلواشية المت لقة بنوع م ين من التأمين التكافلي إلى الوثيقة وتطقا باإلوافة إلى هذه الشروع ال امة للوثيقة وت د
أساساً لهذه الوثيقة وجزءاً ال يتج أز منها.
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شروط إضافية للتأمين التكافلي عند الوفاة
المادة األولى :بند عام
 1-1تةل هذه الشروع اإلواشية ال اصة بالتأمين التكافلي عند الوفاة جزء ال يتج أز من الوثيقة ومكملة لها.
المادة الثانية :المزايا التأمينية
 1-2مع عدم اإلخالي بقنود وشروع الوثيقة ،ستقوم الشركة بموجب التأمين التكافلي عند الوفاة بةرف مقلغ من الماي كدف ة واحدة للمشترك
أو المستفيد (المستفيدين) عند وفاة المؤمن عليف وذلك أثناء فترة سرران هذا التأمين التكافلي.
 2-2تمن الشركة مقلغ التأمين التكافلى المحدد في مل ا الوثيقة منذ تاررخ بدء سرران التأمين التكافلي المحدد ورمد أجل هذه الميزة تلقائيا
سنورا لمدة عام واحد وحتى تاررخ انتهاء سرران التأمين التكافلى إال إذا تم إلغاء الوثيقة أو إنهاء ال مل بها.

 3-2ال تحتوى ميزة التأمين التكافلي عند الوفاة على قيمة تةفية نقدية ولن تكون هناك مدفوعات بموجقها في تاررخ انتهاء سررانها.
المادة الثالثة :االستثناءات من التأمين التكافلي عند الوفاة
 1-3باإلوافة إلى االستثناءات المذكورة في الشروع ال امة ،ال يغطى التأمين التكافلي عند الوفاة عند وفاة المؤمن عليف نتيجة ألحد األسلاب
اآلتية:
 1-1-3في حالة وفاة المؤمن علية نتيجة إصابتف بمرض أو ظهور أعراوف ققل تاررخ الطلب ،أو تاررخ بدء سرران التأمين أو تاررخ
إعادة سررانف ،أيهم حدث أخ ار.
 2-1-3في حالة وفاة المؤمن علية كنتيجة ملاشرة لمرض نقا المناعة المكتسلة .HIV
المادة الرابعة :إنهاء ميزة التأمين التكافلي
 1-4تنتهي ميزة التأمين التكافلي عند الوفاة عند حدوث أي من األسلاب التالية أيهما حدث أوالً:
 1-1-4إلغاء وثيقة التأمين التكافلي .

 2-1-4إنتهاء وثيقة التأمين التكافلي في تاررخ إنتهاء الوثيقة .
 3-1-4ققوي وصرف مقلغ التأمين التكافلي بموجب ميزة التأمين التكافلي عند الوفاة.
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شروط إضافية للتأمين التكافلي عند الوفاة بحادث
المادة األولى :بند عام
 1-1تةل هذه الشروع اإلواشية ال اصة بالتأمين التكافلي عند الوفاة بحادث جزء ال يتج أز من الوثيقة ومكملة لها.
المادة الثانية :المزايا التأمينية
 1-2مع عدم اإلخالي بقنود وشروع الوثيقة ،تقوم الشركة بموجب التأمين التكافلي عند الوفاة بحادث بةرف مقلغ من الماي كدف ة واحدة للمشترك
أو المستفيد (المستفيدين) عند وفاة المؤمن عليف كنتيجة ملاشرة لحادث كما هو م رف في المادة الثالثة من هذه الشروع و ذلك أثناء فترة
سرران هذا التأمين التكافلي.
 2-2تمن الشركة مقلغ التأمين التكافلى المحدد في مل ا الوثيقة منذ تاررخ بدء سرران التأمين التكافلي المحدد ورمد أجل هذه الميزة تلقائيا
سنورا لمدة عام واحد وحتى تاررخ إنتهاء سرران التأمين التكافلى إال إذا تم إلغاء الوثيقة أو إنهاء ال مل بها.

 3-2ال تحتوى ميزة التأمين التكافلي عند الوفاة بحادث على قيمة تةفية نقدية ولن تكون هناك مدفوعات بموجقها في تاررخ انتهاء سررانها.
المادة الثالثة :تعريف الحادث
 1-3ت ررف الحادث" :الحادث" هو اإلصابة الجسدية الناتجة بشكل ملاشر عن وقوع حادث بوسيلة خارجية ،عنيفة وظاهرة وال تحمل أي
عنةر من عناصر الت مد.
 2-3ال يستحا الحادث صرف المزايا في أي من الحاالت التالية:
 1-2-3وفاة المؤمن عليف ب د مرور أكثر من ( 6ستة) أشهر من تاررخ وقوع الحادث.
 2-2-3وفاة المؤمن عليف ب د بلوغف سن الم( 65خمسة و ستون)عاما.

 3-2-3وقوع الحادث في تاررخ سابا لتاررخ الطلب أو تاررخ بدء سرران الوثيقة  ،أيهم حدث آخ ار.
 3-3لن تتحمل الشركة أية مسئولية شيما يت لا بأي مطاللات بدأ في إجراءاتها ب د مرور أكثر من عام على وقوع الحادث الذي ترتب عليف
المطاللة ،إال إذا كان سقب التأخير عذر قهري ال دخل للمشترك أو للمستفيد بف و مؤرد بالمستندات الرسمية الم تمدة.

المادة الرابعة :طلب صرف التأمين التكافلي
 1-4يجب أن يقدم طلب صرف مقلغ التأمين التكافلي عند الوفاة بحادث والمستندات الكاملة في خالي ( 21واحد وعشرون) يوما من تاررخ وقوع
الحادث للمؤمن عليف.
 2-4تتضمن "المستندات الكاملة" المشار إليها في المادة  1-4محضر الشرطة والمستندات الرسمية الم تمدة من الجهات الم نية وذلك على
نفقة المشترك.
المادة الخامسة :إنهاء ميزة التأمين التكافلي
 1-5ينتهى التأمين التكافلي عند الوفاة بحادث عند حدوث أي من األسلاب التالية أيهما حدث أوالً :
 1-1-5إلغاء وثيقة التأمين التكافلي.

 2-1-5انتهاء وثيقة التأمين التكافلي في تاررخ إنتهاء الوثيقة .
 3-1-5بلوغ " المؤمن عليف الم( 65خمسة و ستون) عاما .

 4-1-5ققوي وصرف مقلغ التأمين التكافلي بموجب التأمين التكافلي عند الوفاة بحادث.
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شروط إضافية للتأمين التكافلي عند اإلصابة بالعجز الكلى الدائم
المادة األولى :بند عام
 1-1تةل هذه الشروع اإلواشية ال اصة بالتأمين التكافلي عند اإلصابة بال جز الكلي الدائم جزء ال يتج أز من الوثيقة ومكملة لها.
المادة الثانية :المزايا التأمينية
 1-2مع عدم اإلخالي بقنود وشروع الوثيقة ،تقوم الشركة بموجب التأمين التكافلي عند اإلصابة بال جز الكلي الدائم بةرف مقلغ من الماي
كدف ات للمشترك عند تش يا حالة المؤمن عليف واكتشاف إصابتف بال جز الكلي الدائم كما هو م رف في المادة الثالثة من هذه الشروع
اإلواشية و ذلك أثناء فترة سرران هذا التأمين التكافلي علماً بأن االشتراكات التي يقوم المشترك بسدادها تقرعات توجف لةندوق التكافل.

 2-2تمن الشركة مقلغ التأمين التكافلى المحدد في مل ا الوثيقة منذ تاررخ بدء سرران التأمين التكافلي لمدة عام واحد ،ورمد أجل هذه الميزة
تلقائيا سنورا لمدة عام واحد ،وحتى تاررخ إنتهاء سرران التأمين التكافلى المحدد إال إذا تم إلغاء الوثيقة أو إنهاء ال مل بها.

 3-2ال تحتوى ميزة التأمين التكافلي عند اإلصابة بال جز الكلى الدائم على قيمة تةفية نقدية ولن تكون هناك مدفوعات بموجقها في تاررخ
انتهاء سررانها.
المادة الثالثة :تعريف العجز الكلي الدائم
 1-3تقوم الشركة بةرف الميزة ال اصة بالتأمين التكافلي عند اإلصابة بال جز الكلي الدائم المنةور عليها في المادة الثانية من هذه
الشروع اإلواشية فقط عند تش يا إصابة المؤمن عليف بال جز بأحد الحاالت التالية:

 1-1-3فقدان اللةر كلياً في كلتا األعين بحيث ال يكون قابال للشفاء.
 2-1-3فقدان كامل غير قابل للشفاء لكلتا األيدى فوق مفةل الم ةم سواء بقترهما أو عجزهما تماما عن تأدية وظيفتيهما.
 3-1-3فقدان كامل غير قابل للشفاء لكلتا القدمين فوق مفةل الكاحل سواء بقترهما أو عجزهما تماما عن تأدية وظيفتيهما.

 4-1-3فقدان كامل غير قابل للشفاء ليد واحدة فوق مفةل الم ةم باإلوافة الى فقدان قدم واحدة فوق مفةل الكاحل سواء بقترهما
أو عجزهما تماما عن تأدية وظيفتيهما.
المادة الرابعة :االستثناءات من التأمين التكافلي عند اإلصابة بالعجز الكلى الدائم
 1-4باإلوافة إلى االستثناءات المذكورة في الشروع ال امة ،ال يغطى التأمين التكافلي عند اإلصابة بال جز الكلي الدائم كما هو م رف بالمادة
الثالثة من هذه الشروع اإلواشية إذا :
 1-1-4في حالة اإلصابة بالمرض أو ظهور أعراوف ققل تاررخ الطلب ،أو تاررخ بدء سرران التأمين التكافلي أو تاررخ إعادة سررانف،
أيهم حدث أخرا ،بالنسلة لهذا التأمين التكافلي عند اإلصابة بال جز الكلي الدائم  ،سواء ب لم المؤمن عليف أو بدون علمف.

 2-1-4في حالة إصابة المؤمن عليف بالمرض أو ظهور أعراوف ب د بلوغف سن ال م ( 60ستون) عاما.

 3-1-4تش يا اإلصابة بالمرض كنتيجة ملاشرة أو غير ملاشرة لمحاولة االنتحار أو االصابة المت مدة للنفس.
 4-1-4تزامن المرض مع وجود فيروس نقا المناعة المكتسلة .HIV
 2-4شيما يت لا بالمادة  ، 1-1-4ال تتقيد الشركة بالت ررف المذكور في المادة الثالثة من هذه الشروع اإلواشية في تحديد وجود هذه األمراض
السابقة الظهور بغرض تطقيا هذه االستثناءات.
المادة الخامسة :طلب صرف ميزة التأمين التكافلي
 1-5يجب أن يقدم طلب صرف الميزة ال اصة بالتأمين التكافلي عند اإلصابة بال جز الكلي الدائم والمذكور في المادة الثانية من هذه الشروع
اإلواشية فو ار وتقدم المستندات الكاملة خالي ( 90تس ون) يوما من تاررخ تش يا إصابة المؤمن عليف بال جز الكلي الدائم وركون ذلك
على نفقة المشترك.
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 2-5تتضمن "المستندات الكاملة" المشار إليها في المادة  1-5شهادة صادرة عن طقيب مسجل (بشرع أال يكون الطقيب هو المؤمن عليف ،أو
المشترك أو أحد أزواجهم أو أقاربهم) يكون قد أشرف على عالج المؤمن عليف ولف سلطة إصدار شهادة طقية و تذكر تفاصيل التش يا
ونسخ من نتائج الفحور الطقية وغيرها من المستندات الشقيهة التي ت تقرها الشركة وروررة لتحديد ققوي المطاللة.
 3-5يحا للشركة أن تطلب من المؤمن عليف ال ضوع للفحا الطقي واالختلارات التي يجررها طقيب مسجل تحدده الشركة ،في أي وقت
شيما يت لا بتحديد شرعية مطاللة الت ورض وركون ذلك على نفقة الشركة.
 4-5في حالة ال الف بين المشترك والشركة وحدث نزاع حوي تقررر عجز المؤمن عليف المنةور عليف في المادة الثانية تفةل شيف هيئة
تحكيم مكونة من ثالثة أطلاء ي تار كل من المؤمن عليف والشركة حكما ثم ي تار الحكمان ثالثا فان لم ي ين أحد الطرفين حكمف أو لم
يتفا الحكمان على ت يين الحكم الثالث شيكون الفةل في النزاع من اختةار المحكمة الم تةة أصال بنظر كل نزاع ينشأ عن وثيقة
التأمين التكافلي ورتحمل الطرفان مةاررف وأت اب لجنة التحكيم مناصفة بينهما أما المةاررف القضائية فيلتزم بها من يقضى وده.
 5-5يلتزم المشممترك فى االسممتمرار في سممداد االشممتراكات إلى أن ت ترف الشممركة بحالة ال جز أو إلى أن يقررها مجلس التحكيم وفى حالة عدم
السداد تطقا نةور الشروع ال امة لوثيقة التأمين ال اصة بالتوقف عن سداد االشتراكات.
 6-5عند إقرار الشركة بال جز يتم رد االشتراكات المسددة منذ التاررخ الذي تسلمت شيف الشركة طلب صرف الميزة ال اصة بالتأمين التكافلي
عند اإلصابة بال جز الكلى الدائم وحتي تاررخ ققوي المطاللة.
 7-5في حالة التحقا من إص م م م م م ممابة " المؤمن عليف " بأحد األمراض المحددة فى المادة  1-3يتم دفع مقلغ التأمين التكافلي ال ار بالتأمين
التكافلي عند اإلصم م م ممابة بال جز الكلى الدائم على أرب ة دف ات نةم م م ممف سم م م ممنورة لمدة سم م م ممنتين من تاررخ إقرار ال جز وتنتهي بذلك الميزة

ال اصممة بالتأمين التكافلي عند اإلصممابة بال جز الكلى الدائم ورتم التوقف عن سممداد االشممتراكات ال اصممة بها فإذا توفى المؤمن عليف ققل

إنقضاء مدة السنتين تدفع الشركة فو اًر إلى المشترك أو من يحل محلف باقي مقلغ التأمين التكافلي ورمثل الفرق بين مقلغ التأمين التكافلي
األصلي وما صرف من الدف ات النةف سنورة .

المادة السادسة :حدود وتعديل ميزة التأمين التكافلي
 1-6في حالة صرف أي ملالغ خاصة بالتأمين التكافلي عند اإلصابة بال جز الكلى الدائم  ،يتم ت فيض مقلغ التأمين التكافلي عند الوفاة
الملحقة بالوثيقة بقيمة مقلغ ال جز الكلي الدائم الذي تم دف ف كما ي فض االشتراك ال ار بميزة التأمين التكافلي عند الوفاة بنسلة المقلغ
المدفوع إلى مقلغ التأمين التكافلي.
 2-6يجب أال يت دى مجموع المزايا المدفوعة وال اصة بالمزايا التكافلية اإلواشية الملحقة بالوثيقة ،مقلغ التأمين التكافلي عند الوفاة.
 3-6في حالة إصدار الشركة لوثائا م تلفة للمؤمن عليف ،كل منها يتضمن التأمين التكافلي عند اإلصابة بال جز الكلى الدائم ،ستحدد الملالغ
المدفوعة بموجب كل هذه الوثائا حتى ال يت دى إجمالي هذه الملالغ الحد األقةي التى تحدده الشركة من وقت ألخر .
المادة السابعة :إنهاء ميزة التأمين التكافلي
 1-7تنتهي ميزة التأمين التكافلي ال اصة عند اإلصابة بال جز الكلى الدائم عند حدوث أي من األسلاب التالية أيهما حدث أوالً :
 1-1-7إلغاء وثيقة التأمين التكافلي .

 2-1-7إنتهاء وثيقة التأمين التكافلي في تاررخ انتهاء الوثيقة .
 3-1-7ققوي وصرف مقلغ التأمين التكافلي بموجب ميزة التأمين التكافلي عند اإلصابة بال جز الكلى الدائم.
 4-1-7بلوغ " المؤمن عليف " سن ال م اي ( 60ستون) عاما .
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شروط إضافية للتأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة
المادة األولى :بند عام
 1-1تةل هذه الشروع اإلواشية ال اصة بالتأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة جزء ال يتج أز من الوثيقة ومكملة لها.
المادة الثانية :المزايا التأمينية
 1-2مع عدم اإلخالي بقنود وشروع الوثيقة ،تقوم الشركة بموجب التأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة بةرف مقلغ من الماي كدف ة
واحدة للمشترك عند تش يا حالة المؤمن عليف واكتشاف إصابتف بأحد األمراض الحرجة كما هو م رف في هذه الشروع اإلواشية و ذلك
أثناء فترة سرران التأمين التكافلي علماً بأن االشتراكات التي يقوم المشترك بسدادها تقرعات توجف لةندوق التكافل.

 2-2تمن الشركة مقلغ التأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة المحدد في مل ا الوثيقة منذ تاررخ بدء سرران التأمين التكافلي لمدة
عام واحد ،ورمد أجل هذه الميزة تلقائيا سنورا لمدة عام واحد وحتى تاررخ إنتهاء سرران التأمين التكافلي المحدد إال إذا تم إلغاء الوثيقة أو
إنهاء ال مل بها.

 3-2ال تحتوى ميزة التأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة على قيمة تةفية نقدية ولن تكون هناك مدفوعات بموجقها في تاررخ إنتهاء
سررانها.
المادة الثالثة :تعريف األمراض الحرجة
 1-3تقوم الشركة بةرف الميزة ال اصة بالتأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة المنةور عليها في المادة الثانية من هذه الشروع
اإلواشية فقط عند إصابة المؤمن عليف بأحد األمراض الحرجة التالية:
 1-1-3السرطان  -Cancerور نى:
ورم خقيث يتةم م ممف بالنمو واالنتشم م ممار ص م م م ب السم م مميطرة عليف ل اليا خقيثة تغزو األنسم م ممجة،على أن يتم تش م م م يا المرض بتحليل األنسم م ممجة

( )Histologyوكلمة السرطان تتضمن أيضا سرطان الدم وكذلك مرض الجهاز الليمفاوي ال قيث مثاي (.)Disease Hodgkin's
يستثنى األنواع التالية من السرطان:
-

كل سرطانات الجلد ماعدا سرطان المالنوما ال قيث المنتشر ).(Malignant Melanoma

-

كل األورام التي توصف في علم األنسجة بمرحلة ما ققل ال قيثة أو تظهر عالمات مقدئية للتحوي إلى ورم خقيث.

-

المرحلة األولى من مرض هودجكين ).(Hodgkin’s Disease

-

سرطان موو ي مستقر في مكانف و غير مهاجم لل اليا مثل المرحلة األولى لسرطانات عنا الرحم و القروستاتا.

-

األورام المت ازمنة مع وجود أي فيروس لنقا المناعة مثل سرطان كابوسي ). (Kaposi Sarcoma

 2-1-3األزمة القلبية  - Myocardial Infarctionوت نى :
موت جزء من عضلة القلب نتيجة عدم وصوي الكم الكافي من الدم للمنطقة الم نية ورجب أن يستند التش يا إلى ال ناصر التالية:
 تاررخ مروي يقين اآلم حقيقية في الةدر. إجراء فحا حديث لرسم نشاع القلب ( ) ECGيوو تغييرات أدت إلى موت جزء من عضلة القلب. ارتفاع في أنزرمات القلب مثل )( Troponin T),( Troponin I) )CK) ,(MB) ,(CPK) ,)LDH 3-1-3جراحة الشرايين التاجية  -Coronary Artery Bypass Surgeryوت نى:
اإلجراء الف لي ل ملية الةدر المفتوح ل الج اثنان أو اكثر من الشرايين التاجية التي واقت أو سدت وذلك عن طررا عمل وصلة للشرران
التاجي ( )CABGوذلك ب د التأكد من ورورة إجراء الجراحة عن طررا إجراء فحور القسطرة و رسم الشرران.
يستثنى من تغطية هذه الجراحات اآلتى :
 إصالح الشرايين
 عمليات ترقيع الشرران التاجي ()Angioplasty
 عمليات جراحية داخل الشرران مثل الدعامات.
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 4-1-3جراحة استبدال لصمام القلب  -Heart Valve Replacement Surgeryوت نى:

اسم ممتقداي صم مممام أو أكثر من صم مممامات القلب بةم مممامات صم ممناعية وهذا يتضم مممن اسم ممتقداي الةم مممام األورطى أو الميترالى أو الرئوي أو
الةمام ذو الثالث شفرات وذلك لضيا في الةمام أو عدم الكفاءة أو كالهما.

يستثنى من تغطية هذه الجراحات اآلتى :
أ -إجراء فحا حديث لرسم نشاع القلب ( ) ECGيوو تغييرات أدت إلى موت جزء من عضلة القلب.
ب -إجراء عمليات جراحية لتةلي الةمام ( )Heart Valve Repair-Valvulotomy -Valvuloplasty
 5-1-3جراحات الشريان االورطى  - Aortic Surgeryوت نى:
تدخل جراحي في الش مرران األورطى )الةممدري أو اللطنى وليس أية تفرر ات منهما( لوجود مرض يحتاج إلى اسممتئةمماي واسممتقداي للجزء

الغير سليم من الشرران األورطى وذلك باست دام الترقيع.
 6-1-3السكتة الدماغية  -Strokeوت نى:

إصم ممابة في األوعية الدمورة الم ية نتج عنها مضم مماعفات عةم ممقية إسم ممتمرت أكثر من  24سم مماعة وتشم مممل موت جزء من خاليا المخ أو
النزرف ،أو جلطة ناتجة عن س م م م ممقب خارج الجمجمة ورجب تأكيد التشم م م م م يا بواس م م م ممطة األعراض اإلكلينيكية المطابقة وكذلك األشم م م م م ة
المقطعية أو الرنين المغنطيسي للمخ والبد أن يظهر دليل لوجود خلل في األعةاب يستمر لمدة  3شهور على األقل.
يستثنى من تغطية هذا المرض اآلتى :
 نوبات القةور المؤقتة ( قةور بالشرايين الم ية ) .
 إصابة المخ نتيجة حادث .
 األعراض ال ةقية الناتجة عن الةداع النةفي .
 إصابات الن اع الشوكى الغير مةحوبة بأعراض وعالمات عةقية .
 7-1-3الفشل الكلوي  -Renal failureور نى:

فشل كلوي في مرحلة متأخرة  End stage Renal Diseaseورتمثل في الفشل المزمن الغير قابل للشفاء لوظائف كلتا الكليتين
مما يؤدى إلى ورورة إجراء غسيل كلوي منتظم (سواء القررتونى أو الدموي) أو عملية زرع كلى.

 8-1-3عملية نقل و زراعة عضو رئيسي  -Major Organ Transplantو ت ني:

خضوع المؤمن عليف كمتلقي ل ملية نقل وزراعة وروررة لقلب ،أو رئة ،أو كقد ،أو بنكرراس ،أو كلية ،أو الن اع ال ظمى.

يستثنى من ذلك كل عمليات نقل وزراعة األعضاء األخرى أو اجزاء من األعضاء أو نقل خاليا.
 9-1-3الشلل  - Paralysisور نى:

إعاقة حركية كلية و مس م ممتديمة ينتج عنها عدم القدرة على اس م ممت دام طرفين أو أكثر سم م مواء كان الش م مملل ناتج عن حادث أو مرض لل مود

الفقري ورجب أن يستند التش يا بالتقاررر الطقية االزمة و أن تكون الحالة قد استمرت لمدة  3شهور على األقل .
يستثنى من تغطية هذا المرض الشلل الناتج عن .Guillain-Barre-Syndrome

 10-1-3العمى ( فقد اللةر كليا) ) - Blindness (loss of Sightور نى:
الفقد الكامل المستديم لللةر كلياً في ٍ
كال ال ينين والناتج عن مرض أو حادث ورجب يستند التش يا لتقررر استشاري عيون.
 11-1-3مرض التصلبات المتعددة  - Multiple Sclerosis Diseaseور نى:

تشم يا قاطع ال للس شيف لمرض  Multiple Sclerosisبواسمطة اسمتشماري أعةماب يشمغل هذه الوظيفة في مسمتشمفى م ترف بها
المَيالين  Demyelinationووم م م م م م م ف في األعماي
ورجب أن يثقت بواس م م م م م ممطة األعراض اإلكلينيكية المطابقة للحالة من حيث زواي َ
ال ضلية والحسية إلى جانب ما يظهر في الرنين المغنطيسي من عالمات مطابقة للمرض .
إلثلات التش يا يجب أن يظهر على "المؤمن عليف" أحد المظاهر الآلتية:
 مظاهر عةقية غير عادية مستمرة لفترة ستة أشهر على األقل
 نوبتين موثقتين إكلينيكياً على األقل بينهما شهر على األقل

 نوبة واحدة على األقل موثقة إكلينيكيا إلى جانب ال المات المميزة في الس ممائل الن اعي إلى جانب اإلص ممابات ال ة ممقية المميزة
في الرنين المغناطيسي على الجهاز ال ةقي.
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المادة الرابعة :االستثناءات من التأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة
 1-4باإلوافة إلى االستثناءات المذكورة في الشروع ال امة ،ال يغطى التأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة المؤمن عليف عند
اصابتف باألمراض الحرجة المذكورة في المادة الثالثة من هذه الشروع اإلواشية إذا :
 1-1-4في حالة اإلصابة بالمرض أو ظهور أعراوف خالي ( 90تس ون) يوما من تاررخ بدء سرران التأمين التكافلي أو تاررخ إعادة
سررانف ،أيهم حدث أخ ار  ،سواء ب لم المؤمن عليف أو بدون علمف.

 2-1-4في حالة اإلصابة بالمرض أو ظهور أعراوف ققل تاررخ الطلب ،أو تاررخ بدء سرران التأمين التكافلي أو تاررخ إعادة سررانف،
أيهم حدث أخرا ،بالنسلة لهذا التأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة ،سواء ب لم المؤمن عليف أو بدون علمف.

 3-1-4في حالة إصابة المؤمن عليف بالمرض أو ظهور أعراوف ب د بلوغف سن اي ( 60ستون) عاما.

 4-1-4تش يا اإلصابة بالمرض كنتيجة ملاشرة أو غير ملاشرة لمحاولة االنتحار أو االصابة المت مدة للنفس.
 5-1-4تش يا اإلصابة بالمرض كنتيجة ملاشرة أو غير ملاشرة لوجود فيروس الكقد الوبائى .C
 6-1-4تزامن المرض مع وجود فيروس نقا المناعة المكتسلة .HIV
 2-4شيما يت لا بالمواد  1-1-4و  ، 2-1-4ال تتقيد الشركة بالت ررف المذكور في المادة الثالثة من هذه الشروع اإلواشية في تحديد وجود
هذه األمراض السابقة الظهور بغرض تطقيا هذه االستثناءات.
المادة الخامسة :طلب صرف ميزة التأمين التكافلي
 1-5يجب أن يقدم طلب صرف الميزة ال اصة بالتأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة والمذكور في المادة الثانية من هذه الشروع
اإلواشية فو ار وتقدم المستندات الكاملة خالي ( 90تس ون) يوما من تاررخ تش يا إصابة المؤمن عليف بمرض حرج وركون ذلك على
نفقة المشترك.
 2-5تتضمن "المستندات الكاملة" المشار إليها في المادة  1-5شهادة صادرة عن طقيب مسجل (بشرع أال يكون الطقيب هو المؤمن عليف ،أو
المشترك أو أحد أزواجهم أو أقاربهم) يكون قد أشرف على عالج المؤمن عليف ولف سلطة إصدار شهادة طقية وكذلك تذكر تفاصيل
التش يا ونسخ من نتائج الفحور الطقية وغيرها من المستندات الشقيهة التي ت تقرها الشركة وروررة لتحديد ققوي المطاللة.
 3-5يحا للشركة أن ت طلب من المؤمن عليف ال ضوع للفحا الطقي واالختلارات التي يجررها طقيب مسجل تحدده الشركة ،في أي وقت شيما
يت لا بتحديد شرعية مطاللة الت ورض وركون ذلك على نفقة الشركة.
 4-5في حالة التحقا من إصابة " المؤمن عليف " بأحد األمراض المحددة في المادة  1-3يتم دفع مقلغ التأمين التكافلي ال ار باألمراض
الحرجة كدف ف واحدة وتنتهي بذلك ميزة التأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة ورتم التوقف عن سداد االشتراكات ال اصة بها.
المادة السادسة  :حدود وتعديل ميزة التأمين التكافلي
 1-6في حالة صرف أي ملالغ خاصة بهذا التأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة ،يتم ت فيض مقلغ التأمين التكافلي عند الوفاة
الملحقة بالوثيقة بقيمة مقلغ األمراض الحرجة الذي تم دف ف كما ي فض االشتراك ال ار بميزة التأمين التكافلي عند الوفاة بنسلة المقلغ
المدفوع إلى مقلغ التأمين التكافلي.
 2-6يجب أال يت دى مجموع المزايا المدفوعة وال اصة بالمزايا التكافلية الملحقة بالوثيقة ،مقلغ التأمين التكافلي عند الوفاة
 3-6في حالة إصدار الشركة لوثائا م تلفة للمؤمن عليف ،كل منها يتضمن التأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة ،ستحدد الملالغ
المدفوعة بموجب كل هذه الوثائا حتى ال يت دى إجمالي هذه الملالغ الحد األقةي التى تحدده الشركة من وقت ألخر .
المادة السابعة :إنهاء ميزة التأمين التكافلي
 1-7تنتهي ميزة التأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة عند حدوث أي من األسلاب التالية أيهما حدث أوالً :
 1-1-7إلغاء وثيقة التأمين التكافلي.

 2-1-7انتهاء وثيقة التأمين التكافلي في تاررخ انتهاء الوثيقة.
 3-1-7ققوي وصرف مقلغ التأمين التكافلي بموجب الميزة ال اصة بالتأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة.
 4-1-7بلوغ " المؤمن عليف " سن ال م( 60ستون) عاما.
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