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 تأكيد التغطية  

 شركة التأمين : شركة وربة للتأمين 
 

 فيزا سغنتر   نوع البطاقة : مؤسسة فيزا العالمية    جهة إصدار البطاقة :
  األرقام التسعة األولى لبطاقة فيزا: HODSC21N00000001 رقم وثيقة التأمين :

ومای 2022 التأمين :تاريخ انتهاء وثيقة   :  للسفراريخ المغادرة  ت  31 

  :التغطية  تشمله الذي الزوج )الزوجة(  اسم  اسم حامل البطاقة : 

 الذي  ) األطفال ( الطفل اسم

 : التغطية تشمله

 
  
 
 
 

 

 مبالغ المزايا  /  حد المسؤولية  المزايا 
 دوالر أمريكي    5,000/ -حتى   اإللغاء واالختصار  

 دوالر أمريكي 1,000/ - أقصىدوالر أمريكي لكل ساعة تأخير وبحد  42/ - حتى  تأخر الرحلة 
 دوالر أمريكي  500/ -أقصىدوالر أمريكي لكل ساعة تأخير وبحد    42/ -حتى   تأخر األمتعة  

 دوالر أمريكي    500/ -حتى   االختطاف  
 دوالر أمريكي    500,000/ -حتى   النفقات الطبية  

 دوالر أمريكي  500,000/ -حتى   اإلعادة الى الوطن  
 دوالر أمريكي    1,500/ -حتى   تأمين اإلقامة في المستشفى 

 دوالر أمريكي    1,000/ -حتى   الممتلكات الشخصية  
 دوالر أمريكي    500,000/ -حتى   حادث سفر  

 

 يومًا أو حتى تاريخ انتهاء صالحية وثيقة التأمين ، أيهما حل أسبق .   90ولفترة ال تزيد عن  التغطية سارية في جميع أنحاء العالم وتسري من تاريخ المغادرة للسفر   •

طالما أنك ال تسافر في أو إلى أو عبر أي منطقة نصحت بها الوكالة الحكومية ذات الصلة في بلد إقامتك أو    19-تشمل التغطية النفقات الطبية الناتجة عن كوفيد
 م السفر إليها.منظمة الصحة العالمية بعد

  Policy No  HODSC21N00000001بيان إخالء المسؤولية : شهادة التأمين هذة مرفقة طيًا وُتعد جزءًا من شروط وأحكام وثيقة تأمين السفر رقم   •

يرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام للتعرف على أحكام  المعلومات والتوضيحات الواردة هنا ال تعد توصيفًا كاماًل لوثيقة التأمين ، ولكنها ألغراض المعلومات العامة فقط .   •
 التخفيضات والقيود واالستثناءات واإلنهاء .

 - ساعة خدمات المساعدة العالمية في الخارج  يرجى التواصل على  :   24لجميع إستفسارات العمالء / مطالبات / •

 creditcardclaims@crawco.me، أو إرسال بريد إلكتروني إلى :   6024 253 (4) 971+تلفون :       
 

    نــة للتأميـــركة ورب ـــش 

     افليـ كـن التـدة التأميـوح 
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