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الحد األقصى المسموح به للمزايا والقيود الفرعية
 األقسام للشخص المَؤَمن عليه

شنغن
 حول العالم سوبر وأسفار
 باستثناء الواليات المتحدة

وكندا
التغطية الجغرافية

5,000 دوالر أمريكي

1 - رسوم اإللغاء بسبب 

• اإلصابة الخطرة أو المرض أو الوفاة 
• الحجر الصحي اإللزامي أو تأدية الخدمة في هيئات المحلفين أو 

الحضور كشاهد بإحدى المحاكم 
• الفصل من العمل 

• الضرر الذي لحق بمنزلك بسبب الحريق أو العواصف أو الفيضانات 
• السطو على منزلك / مكان عملك مما يتطلب أن تجري معك شرطة 

التحقيقات 

30,000 يورو
50,000 دوالر أمريكي

150,000 دوالر أمريكي سنويًا 2- المصاريف الطبية الطارئة والنفقات المرتبطة بها 

5٠ يورو
للمؤمن عليه من سن ٦٥ وأقل

5٠٠ يورو
للمؤمن عليه أكبر من ٦٥ سنة

5٠ دوالر أمريكي
للمؤمن عليه من سن ٦٥ وأقل

5٠٠ دوالر أمريكي
للمؤمن عليه أكبر من ٦٥ سنة

زيادة على كل المطالبات

30,000 يورو ٣٥،٠٠٠ دوالر أمريكي النفقات الطبية واإلقامة في المستشــفى في الخارج بســبب 
كوفيد-19 )الحد الفرعي(

14 يوم كحد أقصى 
٨٥ يورو في اليوم

14 يوم كحد أقصى 
100 دوالر أمريكي في اليوم تكاليــف الحجر الصحي بســبب كوفيد-19 )الحد الفرعي(

٧٥٠ يورو 400 دوالر أمريكي  العالج الطارئ لألسنان 

1،٥٠٠ يورو ٢،٠٠٠ دوالر أمريكي  تكاليف الدفن ومراســم الدفن 

٣،٥٠٠ يورو ٧،٥٠٠ دوالر أمريكي  تكلفــة إعادة الجثمان أو الرفاة إلى أرض الوطن

التكلفة الفعلية التكلفة الفعلية تكلفة إعادة األطفال الذين تُركوا بال رعاية األقل من 1٦ ســنة

التكلفة الفعلية التكلفة الفعلية تكلفة إعادة الشــخص المؤمن عليه إلى الوطن ألســباب صحية 

5,000 دوالر أمريكي

٣- قطع رحلتك )اقتطاعها( بسبب 

• اإلصابة الخطرة أو المرض أو الوفاة 
• الحجر الصحي اإللزامي أو تأدية الخدمة في هيئات المحلفين أو 

الحضور كشاهد بإحدى المحاكم 
• الضرر الذي لحق بمنزلك بسبب الحريق أو العواصف أو الفيضانات  

• السطو على منزلك / مكان عملك مما يتطلب أن تجري معك شرطة 
التحقيقات

حول العالم سوبر وشنغن | جدول المنافع

أسفار
خطط التأمين على السفر )تابع(
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الحد األقصى المسموح به للمزايا والقيود الفرعية
 األقسام للشخص المَؤَمن عليه

شنغن
 حول العالم سوبر وأسفار
 باستثناء الواليات المتحدة

وكندا
التغطية الجغرافية

30,000 يورو 2٧,٠٠٠ دوالر أمريكي ٤- التعرض لحادثة شخصية خالل العام األول من 
تاريخ الحادثة التي أفضت إلى الوفاة 

2٧,٠٠٠ دوالر أمريكي الفقدان الكلي ألحد األطراف 

2٧,٠٠٠ دوالر أمريكي الفقدان الكلي للبصر 

2٧,٠٠٠ دوالر أمريكي العجز الكلي الدائم 

7,000 يورو 2,٥٠٠ دوالر أمريكي مزايا الوفاة إذا كان الشــخص المَؤمن عليه أقل من 1٦ ســنة 

٥٠٠ دوالر أمريكي ٥- فقدان جواز السفر 

٥,٠٠٠ دوالر أمريكي 6- فقدان األمتعة 

٥٠٠ دوالر أمريكي تحديــد بند مــا أو بندين أو مجموعة من البنود 

1,٥٠٠ دوالر أمريكي تحديد )إجمالي( األشــياء الثمينة 

٥٠٪ من المذكور أعاله، ال 
تأمين على األشياء الثمينة إذا كانت بحوزة البالغين من العمر أقل من 1٦ ســنة 

٣٥٠ دوالر أمريكي ٧- تأخر األمتعة فقدان مؤقت لألمتعة في السفر إلى 
الخارج )يستمر 12 ساعة على األقل( 

٥٠٠ دوالر أمريكي
1٠0 دوالر أمريكي

8- األموال الشخصية 
     إذا كانت بحوزة البالغين من العمر أقل من 1٦ ســنة 

٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي 9- المسؤولية الشخصية 

1,٠٠٠ دوالر أمريكي
تكلفة الفاتورة النهائية 1٠- فوات موعد المغادرة 

٥00 يورو ٥٠٠ دوالر أمريكي 11- إستبدال المبلغ النقدي

أسفار
خطط التأمين على السفر )تابع(
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الحد األقصى للمزايا والحدود 
الفرعية لكل شخص مؤمن عليه المنافع

حول العالم سوبر   النطاق الجغرافي للتغطية

 )أ( المساعدة الطبية والطارئة 

١٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي النفقات الطبية واإلقامة في المستشفى في الخارج 

صفر مبلغ التحمل

٣٥,٠٠٠ دوالر أمريكي  النفقات الطبية واإلقامة في المستشفى في الخارج بسبب Covid-19 )الحد الفرعي(

١٤ يوم كحد أقصى
١٠٠ دوالر أمريكي في اليوم  تكاليف الحجرالصحي بسبب Covid-19 )الحد الفرعي(

١٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي اإلجالء الطبي الطارئ 

١,٠٠٠ دوالر أمريكي العالج الطارئ لألسنان 

١٥,٠٠٠ دوالر أمريكي إعادة رفاة المتوفى إلى الوطن 

١٠,٠٠٠ دوالر أمريكي إعادة أحد أفراد األسرة المرافقين للمؤمن عليه 

٥,٠٠٠ دوالر أمريكي العودة الطارئة للوطن بعد حادث وفاة أحد األقارب المقربين 

2٠٠ دوالر أمريكي/ يوميًا 
بحد أقصى 2،٠٠٠ دوالر أمريكي سفر  أحد أفراد العائلة

)ب( خدمات المساعدة الشخصية 

خدمة المعلومات الطبية  لسفر المسافات الطويلة  

إرسال رسالة عاجلة إلى العائلة أو األصدقاء أو زمالء العمل 

المساعدة في الترجمة الشفوية الهاتفية في حاالت الطوارئ 

خدمات االستقبال: 

- تحديد أماكن أجهزة الصراف اآللي   
- معلومات عن العطالت الرسمية في العالم   

- تطبيقات السفر الذكي
- خدمات الزهور  

- خدمة حجز المطار   
- معلومات حول متطلبات التأشيرة

- عرض وحجز  المطاعم 
- المعلومات الثقافية  

- المواد التي يصعب تحديد موقعها  
- معلومات عن األحداث 

- معلومات عن خدمات األعمال  
- المعلومات والمساعدة في األنشطة الترفيهية 

- مقترحات األنشطة المحلية

حول العالم سوبر | جدول المنافع

أسفار
خطط التأمين على السفر
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)ب( خدمات المساعدة الشخصية )تابع(

مرتين مجانيتين في العام  االنتقال من المطار في بلد اإلقامة 

٥,٠٠٠ دوالر أمريكي توصيل األدوية 

١٠,٠٠٠ دوالر أمريكي دفع سندات الكفالة 

٥,٠٠٠ دوالر أمريكي الدفاع القانوني 

2٥٠ دوالر أمريكي/ الساعة
بحد أقصى ١٠،٠٠٠ دوالر أمريكي االختطاف 

)ج( المفقودات  والتأخيرات 

١,2٠٠ دوالر أمريكي فقدان جواز السفر، رخصة القيادة، بطاقة الهوية الوطنية في الخارج 

٧,٥٠٠ دوالر أمريكي
٣،٧٥٠ دوالر أمريكي
٣٧٥ دوالر أمريكي

التعويض عن فقدان األمتعة المسجلة في الطائرة 
- لكل حقيبة 

- لكل صنف 

١,٠٠٠ دوالر أمريكي التعويض عن تأخر  وصول األمتعة 

١,٠٠٠ دوالر أمريكي تأخر المغادرة 

١,٠٠٠ دوالر أمريكي عدم المغادرة 

2,٠٠٠ دوالر أمريكي فقدان النقد وبطاقات االئتمان
)يتم تغطية جميع البطاقات االئتمانية التي تستخدم كبديل للنقود أو عوًضا عنها( 

إيجاد وإعادة توجيه المتعلقات الشخصية  

 )د( الحوادث الشخصية 

٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي الوفاة في وسيلة نقل عامة 

٪ من المبلغ األساسي
وفق المعيار  العجز الدائم 

٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي العجز الكلي الدائم 

)هـ( مزايا المسؤولية المدنية  

٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي المسؤولية المدنية الشخصية 

٧,٠٠٠ دوالر أمريكي )و( اإللغاء و / أو التقييد

أسفار
خطط التأمين على السفر )تابع(
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Sections Maximum Benefit & sub-limits per Insured Person

Geographical Coverage Worldwide & Worldwide 
excluding USA & Canada  Schengen

1- Cancellation charges due to: 

• Serious injury or Illness or death 
• Compulsory quarantine or jury service or attendance 

as a witness in a court of law 
• Redundancy 
• Damage to your home by fire, storm, or flood 
• Burglary of your home/place of work requiring 

the police to speak to you 

$5,000

2- Emergency Medical and Associated Expenses $ 50,000 
$ 150,000 In annual € 30,000 

Excess every and each claim

$ 50
for Insured age 65 and below 

$ 500
for Insured age above 65

€ 50
for Insured age 65 and below 

€ 500
for Insured age above 65

Medical Expenses and Hospitalization Abroad due to 
Covid-19 (sublimit) $ 35,000 € 30,000 

Quarantine Expenses due to Covid-19 (sublimit) Up to 14 days
Up to $ 100 per day 

Up to 14 days
Up to  € 85 per day 

Emergency Dental Treatment $ 400 € 750 

Cost of burial and cremation $ 2,000 € 1,500 

Cost of returning home your body or ashes $ 7,500 € 3,500 

Cost of repatriating unattended children under the 
age of 16 years Actual expenses Actual expenses 

Cost of medical repatriation of an insured person  Actual expenses Actual expenses 

3- Cutting short your journey (Curtailment) due to 
• Serious Injury or illness or death 

• Compulsory quarantine or jury service or attendance 
as a witness in a court of law 

• Damage to your home by fire, storm, or flood 

• Burglary of your home/place of work requiring the 
police to speak to you 

$ 5,000

Worldwide & Schengen | Table of Benefits

Asfaar
Travel Insurance Plans
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Sections Maximum Benefit & sub-limits per Insured Person

Geographical Coverage Worldwide & Worldwide 
excluding USA & Canada  Schengen

4 - Personal Accident resulting within one year from 
the date of accident in death $ 27,000 € 30,000 

Total Loss of Limb $ 27,000 

Total Loss of Sight $ 27,000 

Permanent Total Disablement $ 27,000 

Death benefit If insured person under 16 years $ 2,500 € 7,000 

5 - Loss of Passport $ 500 

6- Loss of Baggage $ 5,000 

Limit any one article, Pair o- set of articles $ 500 

Limit (aggregate) for valuables $ 1,500 

If in possession of young adults aged below 16 years 50% of above, valuables 
are not Insured

7 - Delayed Baggage (temporary loss of baggage on 
outward travel  (lasting at least 12 hours) $ 350 

8 - Personal Money 

If in possession of young adults aged below 16 years

$ 500
$ 100 

9- Personal Liability $ 50,000 

10- Missed Departure 
$ 1,000

Final Invoice cost 

11- Replacement of Cash $ 500 € 500 

Asfaar
Travel Insurance Plans (cont.)
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WORLDWIDE SUPER | Table of Benefits

BENEFITS
Maximum Benefit and 
sub-limits per Insured 

Person

Geographical coverage Worldwide 

A. Medical & Emergency Assistance  

Medical Expenses and Hospitalization Abroad  $ 150,000 

Excess every and each claim NIL 

Medical Expenses and Hospitalization Abroad due to Covid-19 (sublimit) $ 35,000

Quarantine Expenses due to Covid-19 (sublimit) Up to 14 days
Up to $ 100 per day 

Emergency Medical Evacuation $ 150,000 

Emergency Dental Care $ 1,000 

Repatriation of  Mortal Remains $ 15,000 

Repatriation of family member travelling with the  insured $ 10,000 

Emergency  Return Home  Following Death of a Close Relative $ 5,000 

Travel of One Immediate Family Member $ 200 per day 
Max $ 2,000 

B. Personal Assistance Services 

Long Distance Medical Information Service 

Urgent message relay to family, friends or business associates 

Emergency telephone interpretation assistance 

Concierge services : 
- Restaurant references and reservations 
- Cultural information 
- Articles which are difficult to locate 
- Information about events 
- Information about business services 
- Information and assistance for leisure 
activities 
- Local activity recommendations 

- ATM Locator 
- Worldwide public holiday information 
- Smartphone Travel Applications 
- Floral Services 
- Airport pickup booking service 
- Visa requirement information 
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B. Personal Assistance Services (Cont.)

Airport Drop-off in the country of residence 2 free services per year 

Delivery of Medicines $ 5,000

Advance of Bail Bond $ 10,000

Legal Defense $ 5,000

Hijacking $ 250/hour
Up to $ 10,000

C. Losses  &  Delays 

Loss of Passport, driving license, national identity card abroad $ 1,200

Compensation for in-flight loss of checked-in baggage 
   - Per Bag 
   - Per Item 

$ 7,500 
$ 3,750
$ 375

Compensation for delay in the arrival of luggage $ 1,000

Delayed Departure $ 1,000 

Missed Departure $ 1,000

Loss of Cash and Plastic Cards
(All Plastic Cards are covered which serve as cash equivalents or cash replacements) 

$2,000

Location and forwarding of personal effects  

D. Personal Accident 

Death in common carrier $ 50,000

Permanent disability % of principal sum
as per scale  

Permanent Total disability $ 50,000

E. Civil Liability Benefits 

Personal Civil Liability $ 50,000

F. Cancellation and/or curtailment $ 7,000
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