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التاأمني على ال�سفر من ميثاق

�سواء كنت ت�سافر يف اإجازة اأو من اأجل الأعمال، فمن املوؤكد اأنك تود اأن تكون رحلتك 

خالية من املفاجاآت غري ال�سارة. على الرغم من اأن كثري من الأحداث تبدو خارج نطاق 

�سيطرتك، فما زال هناك �سركاء موثوق بهم ميكنك العتماد عليهم ميدون يد الدعم اإليك 

يف موقع احلدث عند حدوث اأية م�ساكل. 

اإن نطاق ميثاق لربامج التاأمني على ال�سفر يقدم لك ولأ�سرتك الرعاية واحلماية ال�سليمة 

اأثناء رحلتك باأ�سعار تناف�سية للغاية. فعندما ت�سرتي وثيقة تاأمني على رحالت ال�سفر من 

عندنا، فاإنك ت�سرتي راحة بالك.

مدة رحلة ال�سفر

اإن وثائق التاأمني اخلا�سة بنا ت�سملك وت�سمل اأ�سرتك حتى 185 يوم لأي رحلة منفردة. يف 

حني ل يزال اأمامك اخليار ل�سراء وثيقة ال�سفر املتعددة ال�سنوية التي ت�سمل الرحالت التي 

رمبا تقوم بها خالل فرتة 12 �سهر. اإنك لن تواجه خماطر فوات فر�سة التاأمني يف كل رحلة 

تقوم بها. جدير بالذكر اأن احلد الأق�سى لكل رحلة يف الوثيقة ال�سنوية هو 60 يوما.

برامج التاأمني

لدينا نطاق وا�سع من الربامج التي تتالءم مع متطلباتكم. حيث ميكنكم الختيار من بني 

الربامج التالية:

املبالغ التي ي�شملها التاأمني اأو احلدود تختلف وفقا للخطة التي قمت باختيارها. 

اأماكن ال�شفر

ميكنك اختيار ال�شفر اإىل دول جمل�س التعاون اخلليجي ملتطلبات الرحالت الإقليمية لك 

اأو عامليا با�شتثناء اأو مت�شمنة الوليات املتحدة الأمريكية وكندا ملتطلبات ال�شفر الدولية 

اخلا�شة بك. كما اأن لدينا خطة �شنغن والتي تتوافق مع متطلبات تاأ�شرية دول ال�شنغن 

عندما تود ال�شفر اإىل اأوروبا..

الدعم يف حالت الطوارئ

عندما ت�شافر خارج البالد يف اإجازة ما اأو يف رحلة عمل، فمن ال�شرورة مبكان اأن جتد 

ال�شت�شارات اأو الدعم ال�شليم يف حالت الطوارئ. اإن �شركاء دعم الطوارئ لدينا يقدمون 

خدمات على مدار ال�شاعة عندما تريد ال�شتعانة بهم. لي�س عليك اإل اإجراء مكاملة هاتفية. 

ميثاق ترافيل كري 		.1

ميثاق ترافيل كري بل�س  .2

ميثاق ترافيل كري يف اأي بي اآند �ستارز  .3

ميثاق ترافيل كري ال�سنغن  .4

املزايا التي ي�سملها التاأمني

احلوادث ال�سخ�سية 	•
نفقات حاالت الطوارئ الطبية  	•

وحاالت االإ�سعاف اجلوي

رعاية االأ�سنان يف حاالت الطوارئ 	•
ترحيل االأ�سالء الب�سرية  	•

ترحيل اأع�ساء االأ�سر الذين  	•
ي�سافرون مع اأ�سخا�س موؤمن عليهم

�سفر ع�سو قريب يف االأ�سرة 	•
فقدان االأمتعة التي مت فح�سها 	•

تاأخر و�سول االأمتعة 	•

فقدان االأمتعة اأثناء الرحلة 	•
امل�سوؤولية ال�سخ�سية 	•

االختطاف 	•
مرافقة الطفل املعول 	•

الرجوع املفاجئ اإىل الوطن عقب وفاة  	•
اأحد اأع�ساء االأ�سرة املقربني

تقدمي االأدوية 	•
ترحيل الر�سائل العاجلة   	•

خدمات املعلومات الطبية للم�سافات  	•
الطويلة

التحويل/التخ�سي�س الطبي  	•
الأخ�سائي طبي داخلي

خدمات االت�سال 	•
الكوارث 	•

فقدان جواز ال�سفر 	•
االإلغاء اأو التقلي�س 	•

تاأخر الرحالت 	•

االأهلية

يحق الأي �سخ�س يقيم يف دولة االإمارات العربية املتحدة ويكون عمره بني 16 و69 عاما 

التقدمي للح�سول على وثائق تاأمني ال�سفر من ميثاق. عالوة على ذلك فاإننا ن�ستطيع تغطية 

االأفراد ممن تقل اأعمارهم عن 16 عاما مقابل 50% من الق�سط املطبق على البالغني 

�سريطة اأن يتم ا�سطحابهم اأثناء ال�سفر من قبل اأ�سخا�س تزيد اأعمارهم عن 18 عام.

تغطية االأن�سطة الريا�سية

بالن�سبة لهوؤالء الذين ي�ساركون يف األعاب املاء اأو املغامرات اأو ريا�سات ف�سل ال�ستاء اأثناء 

القيام برحلتك، اإننا على ا�ستعداد تام لتمديد نطاق وثيقة التاأمني اخلا�سة بك كي ت�سمل 

مثل هذه االأن�سطة مقابل اأق�ساط اإ�سافية. على الرغم من ذلك فاإن هذا التمديد غري متوفر 

خلطط امليثاق ترافيل كري وخطط امليثاق ترافيل كري �سنغن.

تغطية اأحداث االإرهاب

اإذا كنت بحاجة اإىل احل�سول على غطاء تاأميني �سد الهجمات االإرهابية التي حتدث يف 

موقع )مواقع( الرحالت التي ت�سافر اإليها، ميكنك �سراء ق�سط اإ�سايف. �سوف ي�ستثنى من 

ذلك الغطاء التاأميني لالأحداث االإرهابية التي تنطوي على ا�ستخدام االأ�سلحة النووية اأو 

الكيميائية اأو البيولوجية.

اال�ستثناءات

يحتوي كل ق�سم من الوثيقة على حاالت ا�ستثناء حمددة، باالإ�سافة اإىل ا�ستثناءات عامة 

تنطبق على جميع االأق�سام. فيما يلي اأدناه بع�س من حاالت اال�ستثناء الرئي�سية. هذه لي�ست 

عبارة عن الئحة �ساملة. للح�سول على الئحة مف�سلة من حاالت اال�ستثناء، يرجى قراءة 

بنود و�سروط الوثيقة اخلا�سة بنا.
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رحلة ذهاب فقط 	•
اأية �سروط موجودة م�سبقا 	•
االأوبئة واالأمرا�س الفتاكة 	•

ال�سفر فيما يتعار�س مع اال�ست�سارات الطبية 	•
ال�سفر من اأجل العالج  	•

احلمل اأو الوالدة  	•
االإ�سابة الذاتية اأو االنتحار اأو حماولة االنتحار  	•

تاأثري الكحوليات اأو االأدوية  	•
االأمرا�س التنا�سلية اأو االإيدز اأو اجلنون  	•
الفقد اأو التلف اجلزئي لالأمتعة التي مت  	•

التحقق منها

االأ�سياء القيمة يف االأمتعة التي مت التحقق منها 	•
اال�ستهالك الطبيعي  	•

فقد االأموال وال�سيكات والهواتف النقالة  	•
واأجهزة الكمبيوتر

فقد اأو تلف االأمتعة امل�سحونة وفقا لفاتورة  	•

�سحن اأو ما �سابه من امل�ستندات

فقدان االأ�سياء من املركبات  	•
تاأخر اجلمارك اأو احلجز اأو اال�ستيالء 	•
احليوانات اأو اأي م�سوؤولية تنجم عن  	•

احليوانات

م�سئوليات االأعمال وم�سوؤوليات اأ�سحاب  	•
االأعمال

امل�سئوليات الناجمة عن ملكية اأو اإ�سغال  	•
االأرا�سي اأو املباين

امل�سئوليات الناجمة عن تاأثري الكحوليات  	•
اأو االأدوية ال�سامة 

امل�سئوليات الناجمة عن املركبات اأو  	•
ال�سفن اأو الطائرات

خماطر احلروب اأو املخاطر النووية اأو  	•
اأعمال االإرهاب اأو االأعمال اجلنائية اأو 

ما �سابه



ميثاق

التاأمني على ال�سفر

Travel Insurance
Whether you travel on holiday or business, you would like your trip to 
be free of unpleasant surprises. Although some events are beyond your 
control, you can always rely on trusted partners who will be there to help 
you when things go wrong. 

Methaq’s range of Travel insurance plans provide you and your family 
the right care and protection during your travel at extremely competitive 
prices. When you buy a Travel Insurance Policy from us, you actually buy 
Peace of Mind.

Duration of travel
Our policies can cover you and your family up to 185 days for any single 
trip. You may also choose to buy our Annual Multi Trip policy which 
offers you the flexibility to cover trips that you undertake within a 12 
month period. You do not face the risk of missing out on insurance each 
time you travel. The maximum duration per trip in an annual policy is 
60 days. 

Plans
We have a wide range of plans to suit your requirements. You can choose 
from the following plans: 
1. Methaq TravelCare 
2. Methaq TravelCare Plus
3. Methaq TravelCare VIP and Stars
4. Methaq TravelCare Schengen

Benefits covered

Sums covered or Limits vary depending on the plan you choose. 

Areas of Travel
You can either choose GCC (Gulf Co-operation Council) countries for 
your regional travel needs or worldwide excluding or including USA 
and Canada for your international travel requirements. We also have a 
Schengen plan that is tailored to meet Schengen Visa requirements when 
you travel to Europe.

Emergency Assistance
While you are abroad on holiday or on a business trip it is important to 
find the right advice or support in emergency situations. Our Emergency 

• Personal Accident
• Emergency Medical and Air 

Ambulance Expenses
• Emergency dental care
• Repatriation of mortal 

remains 
• Repatriation of family 

member travelling with the 
insured person

• Travel of one immediate 
family member

• Loss of Checked Baggage
• Delayed Baggage
• Loss of Baggage whilst on a 

Trip
• Personal Liability

• Hijack
• Escort of Dependant Child
• Emergency Return Home 

following Death of a Close 
Family Member

• Delivery of Medicines
• Relay of Urgent Messages
• Long Distance Medical 

Information Service
• Medical Referral/Appointment 

of Local Medical Specialist
• Connection Services
• Catastrophe
• Loss of Passport
• Cancellation and Curtailment
• Travel Delay

Assistance partners offer round the clock service just in case you need 
them. A phone call is all that is required.

Eligibility 

Any person who is a resident of UAE and in the age group of 16 to 69 
years is eligible to apply for Methaq’s Travel Insurance policies. We can 
cover persons below 16 years of age at 50% of the premium applicable to 
adults provided they are accompanied during travel by person(s) over 18 
years of age.

Sports coverage
For those of you participating in water, adventure or winter sports during 
your trip we can extend your policy to include such activities at an 
additional premium. This extension however, is not available for Methaq 
TravelCare and Methaq TravelCare Schengen plans.  

Terrorism coverage
If you need coverage against terrorist attacks happening at your 
travel location(s), you can buy it at an additional premium. The 
coverage will exclude terrorism involving use of nuclear, chemical or 
biological weapons.

Exclusions 

Each section of the policy contains specific exclusions in addition to 
general exclusions that will apply to all sections. Some of the major 
exclusions are given below. This is not an exhaustive list. For a detailed 
list of exclusions, please read our policy terms and conditions.

• One way trips
• Any pre-existing conditions
• Epidemics or Pandemics
• Travelling against medical 

advice
• Travelling for the purpose of 

obtaining treatment 
• Pregnancy or childbirth 
• Self-injury, suicide or attempted 

suicide 
• Influence of liquor or drugs 
• Venereal disease, AIDS or 

insanity 
• Partial loss or damage to 

checked baggage
• Valuables in checked baggage
• Wear and tear, depreciation
• Loss of money, cheques, cell 

phones, computers

• Loss or damage to goods 
shipped under bill of lading or 
similar document

• Loss from unattended vehicle
• Customs delay, detention, 

seizure
• Animals or any liability arising 

from animals
• Business liabilities, employer’s 

liabilities
• Liabilities arising from 

ownership or occupation of 
land or buildings

• Liabilities arising from the 
influence of intoxicating liquor 
or drugs

• Liabilities arising from motor 
vehicle, watercraft or aircraft

• War and nuclear risks, terrorism, 
criminal and similar acts
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www.methaq.ae


