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 تأمين السفر اإللزامي ضد مخاطر كورونا

 األسئلة الشائعة واإلجابات المقترحة

 

 ؟تأمين السفر اإللزامي ضد مخاطر كورونا ماهو -1

عدد هو منتج تأميني جديد يتم تطبيقه إلزامياً على المواطنين السعوديين لحمايتهم أثناء سفرهم إلى الخارج من 

 مخاطر بما فيها خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.من ال

  

 األخرى؟ برامج تأمين السفرعن غيره من هذا التأمين بماذا يتميز  -2

بينما هذا التأمين يغطي األضرار والمشاكل الناتجة عن اإلصابة بفيروس كورونا أثناء السفر إلى الخارج 

 تكون هذه التغطية مستثناة من برامج تأمين السفر األخرى.

  

 لماذا يتم تطبيق هذا التأمين بشكل إلزامي؟ -3

احة البال للمواطنين السعوديين أثناء على توفير األمان ورحريصة حكومة المملكة العربية السعودية ألن 

المستجد، بفيروس كورونا الحماية ويدعمهم لمواجهة المشاكل المرتبطة حيث يوفر لهم سفرهم خارج المملكة. 

الصحي واإلعاشة  ر، مثل الحجاإلجراءات االحترازية التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار الفيروس وكذلك

 وتغيير مواعيد الرحالت.

 

 هل هذا التأمين يغطي خطر اإلصابة بفيروس كورونا فقط أثناء السفر؟ -4

تكلفة اإلخالء والعودة ، وتغطية الحاالت الطبية الطارئةال. هناك تغطيات أخرى يشملها هذا البرنامج مثل 

 األمتعة. وتأخرأ ،الرحلة أو تأخر تكاليف إلغاء أو اختصار ، وتكلفة إعادة الجثمان إلى الوطن ، والطبية للوطن

 

 هل يمكن للمقيمين االستفادة من هذا البرنامج؟ -5

 ال. هذا البرنامج متاح فقط للمواطنين السعوديين عند سفرهم خارج المملكة.

 

 كم تبلغ تكلفة هذا البرنامج؟ -6

 لاير للفرد الواحد خالل مدة الوثيقة. 375رسوم التأمين 
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 رحالت السفر التي أقوم خارج المملكة طوال العام؟هل يمكن االستفادة من هذا التأمين لجميع  -7

 .ابتداَء من تاريخ السفريوماً  90ال. يغطي التأمين رحلة واحدة فقط ولمدة ال تزيد عن 

 

 هل يغطي التأمين رحالت السفر الداخلية؟ -8

 ال. تقتصر التغطية على الرحالت الدولية فقط وال تشمل الرحالت الداخلية.

 

 شينجن؟دول لتأمين بمتطلبات التأشيرة لبعض الدول مثل هل يفي هذا ا -9

 السفر لبعض الدول. ةنعم. يمكنك استخدام هذا التأمين ضمن متطلبات تأشير

 

 ما هي الشركات التي توفر هذا التأمين للمواطنين؟ -10 

 يمكنك شراء هذا التأمين من جميع الشركات المشتركة البرنامج. 

  

 ؟اإلصابة بفيروس كورونا حالكم قيمة التعويض في  -11

 يوماً. 14لاير يومياً ولمدة  375 يبلغحد التعويض لإلصابة بفيروس كورونا 

  

 ؟في هذا التأمينكم قيمة التحمل  -12

 ال يوجد تحمل 

  

 ؟الخسارة عن تعويضالكيف يتم  -13

الطارئة واإلعادة إلى الوطن للنفقات الطبية  أساس الفوترة المباشرةيتم التعويض بحسب نوع الضرر، إما على 

في حاالت إلغاء  أساس استعاضة المصروفات، أو على وتكلفة الحجر الصحي من فيروس كورونا المستجد

 أو اختصار أو تأخر الرحلة أو تأخر األمتعة.

 

 (؟ PCRهل يتحمل التأمين تكلفة اختبار فيروس كورونا )  -14
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 .( ( لكورونا PCR ) البوليمراز المتسلسلمصاريف اختبار تفاعل ال يغطي هذا التأمين 

 

 هل السفر إلى دول الخليج العربي يتطلب الحصول على هذا التأمين؟ -15

 نعم. هذا التأمين شرط أساسي للسفر خارج المملكة بما فيها دول الخليج العربي.

 

 هل يغطي هذا التأمين تكلفة التطعيم ضد فيروس كورونا خارج المملكة؟ -16

 .مستثناة من هذه التغطية نفقات التطعيمال. 

 

 هل هذا التأمين إلزامي لجميع أفراد األسرة بمن فيهم األطفال، أم يقتصر على البالغين فقط؟ -17

يجب على كل فرد من أفراد األسرة الحصول على هذا التأمين بمن فيهم األطفال إذا كانوا مسافرين مع  

 شخص بالغ.

 

 لمشكلة صحية تتعلق بفيروس كورونا أثناء السفر؟ ماذا أفعل إذا تعرضت -18

وسوف يقدمون  --------------( على الهاتف رقم  Next Care Healthاتصل على شركة نيكست كير ) 

 لكم المساعدة التي تحتاجها. 

 

 هل يمكن استرداد قيمة التأمين في حال قررت السلطات السعودية إلغاء الرحالت الدولية بسبب جائحة -19

 كورونا؟

 نعم يحق لك ذلك.

 

 هل يوجد حد أقصى أو أدني للعمر للحصول على هذا التأمين؟ -20

 ال. هذا التأمين متاح لجميع المواطنين السعوديين من جميع الفئات العمرية بدون حد أقصى أو أدنى.

 

********* 

 


