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 عــــــــقد

 تأميــن ـ تأشيرة

www.assurance-visa.com 

  530395.309أوروبا رقم مارين توكيو 

 إعالمية نشرةبمثابة شروط عامة 

 
 إلى قانون التأمين. عقدكمتخضع ضمانات 

 شهادتكم. تتممهاعقدكم من هذه الشروط العامة و ركبيت

أثناء مدة صالحية تأشيرتكم المؤقتة )بمدة أقصاها إثنى عشرة تتم ضماناته على جميع األسفار، خاصة أو مهنية، التي  تطبق

 (.قابلة للتجديد شهرا

 الضمان صالح خالل مدة العقد المشار إليها في شهادة التأمين.

 وتجيب على األسئلة التي يمكن أن تطرحوها. نا المتبادلةوإلتزامات نابانتباه شروطكم العامة. توضح لكم حقوق اإقرأو

 

 ريفاتـــالتع
 

 العقدأطراف تعريف 
شريطة أن يكون مسكنه الضريبي  سنه، بغض النظر عنفي شهادة التأمين  اشر إليهالمؤمن: الشخص الم

 ن.غشنوالقانوني خارج فضاء 

 TOKIO MARINE EUROPE INSURANCEتأمين  أوروبامارين توكيو  شركة التأمين:

LTD لديها. عقدكمإكتتاب ب قمتم، بمعنى شركة التأمين التي 

 التأمين. يلتزم، بمقتضى ذلك، بتسديد منحة المكتتب: الشخص الموقع على الشروط الخاصة والذي

 .أنتم: الشخص المؤمن

 

 اإلسعافتعريف شروط 

يشكل سبب  والذي، المتلفكل حدث مفاجئ، غير متوقع وخارج عن الضحية أو عن الشيئ  الحادث:

 .اإلتالف

ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، التنقل الحر لألشخاص بين الدول التالية:  الفضاء الذي يتم فيه :نغفضاء شن

، لوكسمبورغ إيسالندا، إيطاليا، ليتوانيا،(، اليونان، المجر، البلد األصلي)فرنسا ، فنالندا، فرنسا لستونيا

 لتشيك.، السويد، سويسرا، جمهورية انيا، سلوفاكيايسلوف مالطا، النرويج، هولندا، بولونيا، البرتغال،

لكم في ين أجهزة النجدة، غير المرافقالمنقذين أو  التي يقوم بهامصاريف العمليات : مصاريف البحث

 .منظمة أو مقربةوسيلة إنقاذ مجرد من كل السفر، الذين ينتقلون خصيصا لغرض البحث عليكم في مكان 

( من نقطة وقوع الحادث بعد الحادث )عندما يتم التعرف على مكانكم نقل: مصاريف المصاريف النجدة

 إلى أقرب مستشفى.

الوضع في التابوت، التهيئة الخاصة بالنقل، عالجات : مصاريف الحفظ األولي، الحمل، الجنازةمصاريف 

قة بالضرورية للنقل والمطاالمصاريف من النوع البسيط،  الحفظ التي يفرضها القانون، التوظيب والتابوت

 ف الدفن،التطييب و المأتم.للقانون المحلي، باستثناء مصاري

الكشف و اإلقامة في المستشفى بالجراحة، المتعلقة ب: المصاريف الصيدالنية، المصاريف الطبية

 طبيا، الضرورية لتشخيص أو لمعالجة المرض. الموصوفة

بكل ضمان  تعلقةالم الخلوصاتقكم. مبالغ عترك على ت  تسديد أضرار الحادث من حصة :خلوص التأمين

 وخلوص التأمين.مبالغ الضمانات  جدولفي محددة 
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عامة أو  ساعة متتالية داخل مؤسسة إستشفاء 42: التدخل اإلستعجالي لمدة تتجاوز اإلقامة في المستشفى

 حتمل التأجيل.يخاصة، غير مبرمج وال 

 : كل تدهور يطرأ على حالتكم الصحية والذي يتم إثباته من قبل سلطة طبية مختصة.المرض

 ة الموجبة عنه.ح: البلد المصرح به عند اكتتاب العقد والذي قمتم بتسديد المنصليالبلد األ

 ال يقبل أي تظلم. بإنقضائها: المدة التي  التقادم

حادث  أينشأحد الضمانات المكتتبة. تطبيق  والتي توجبلحادث الناتجة عن ا الضارة اآلثار: جميع الحادث

 .صلينفس السبب األ نمناتجة المجموع األضرار واحد ونفسه عن 

عن  المحتمل الدعاوى ضد المسؤولرفع حقوقكم وب نحل محلكم في المطالبة ،عن طريقه ،إجراء: الحلول

 بتسديدها من جراء الحادث.األضرار التي لحقت بكم لغرض الحصول على تعويض المبالغ التي قمنا 

 : جميع األشخاص الطبيعية أو المعنوية، بإستثناء:الغير

o لمؤمن؛الشخص ا 

o أفراد أسرته؛ 

o األشخاص المرافقين له؛ 

o أو ال، خالل تأدية مهامهم. ن، موظفييهتابع 

 

 دكمـــية عقـــإقليم

 
ات ضمان كم  ت س يا س بق  ط يع دول ت ي جم غن ف ن ش قة  نط ي م سام ) DOM وف بحار(األق   COM و وراء ال

يات ) جال خارجال ي ال ية نم (ف س فرن ضي ال امة ،األرا إلق تجاوز ل شهر ال ت شر  ني ع  .ااث
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 خلوص التأمينجدول مبالغ الضمانات و 
 إسعاف ـ ترحيل إلى البلد األصلي ـمصاريف طبية 

 خلوص التأمين مبالغ وحدود الضمانات الضمانات

 ة :مصاريف العالج والمستشفى في بلد اإلقام

  المصاريف الباقية على عاتقكم )خارج

 مصاريف عالج األسنان(

 سة(العالج االستعجالي لألسنان )السو 

 

 داخل الحدود التالية:

: لفترة تأمينوشخص مؤمن عن 

 يورو 03.333

 :لفترة تأمينولشخص مؤمن  

 يورو 033 

 عن حادث واحد:

يورو فقط بالنسبة لعالج  03

 عند عدم وجوداألسنان 

 التأمين خلوص

 إسعاف ـ ترحيل إلى البلد األصلي:

  التنظيم والتكفل بترحيلكم الطبي إلى البلد

 األصلي

 

 مديد فترة اإلقامة في القندقت 

 

  الترحيل الجسدي في حالة الوفاة منها

 المصاريف الجنائزية الضرورية للنقل

 

 إرسال األدوية داخل أوروبا 

 

 إحالة الرسائل 

 
 المصاريف الحقيقية

 

 

  03يورو/ لليوم لفترة أقصاها 03  

 أيام

 المصاريف الحقيقية

 

 

 المصاريف الحقيقية

 

 المصاريف الحقيقية

 

 

 

 

 

 الشيئ

في حدود، عن الشخص المؤمن  :مصاريف البحث أو النجدة

 يورو 064ولفترة تأمين : 
 الشيئ

 مساعدة قانونية في بلد اإلقامة:

 تعويض أتعاب المحامي 

في حدود، عن الشخص المؤمن 

 يورو 064ولفترة تأمين : 
 الشيئ

    

 مسؤولية مدنية حياة خاصة
 خلوص التأمين مبالغ وحدود الضمانات الضمانات

 يورو  0.333.333في حدود  بعةأضرار جسدية ومادية متتا

 عن الحادث

 

 يورو  03.333في حدود  بعةمتتاو غير مادية أضرار مادية 

 عن الحادث

 

 ،جسديةالمختلفة: ضرار جميع األ

 بعةمتتا وغير مادية مادية
 يورو  0.333.333في حدود 

 عن الحدث
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 قدــالع اناتــضم
 

 إلقامة في المستشفىامانات المصاريف الطبية وض 13
المصاريف الطبية المترتبة عن حادث أو عن مرض يقع بصفة مفاجئة وغير متوقعة فوق التراب الفرنسي وكذا ب التكفليتم 

 ولم يكن له سوابق عند اكتتاب العقد. نغفضاء شنداخل 

خلوص بعد خصم  يورو 03.333في حدود سقف يبلغ يتم تعويض المصاريف الطبية، اإلقامة في المستشفى والجراحة 

 يورو. 03 التأمين بقيمة

يتم التكفل بالمصاريف الطبية المترتبة عن مرض أو عن اإلقامة في المستشفى شريطة أن يكون قد شرع فيها بعد مرور مدة 

 أيام إعتبارا من بدء سريان الضمان. 0إنتظار 

 يورو. 033سقف  في حدود( طسوس فقتاليتم تحمل مصاريف عالج األسنان )

 وال يقوم أي خلوص تأمين.أي أجل إنتظار.  يشترطفي حالة الحادث، ال 

 

 3 إسعاف ترحيل إلى البلد األصلي5

 
 موضوع الخدمات 135

 
 إلى البلد األصلي تنظيم وتحمل مصاريف ترحيلكم

ضمان منصوص عليه في العقد ار إطأصبتم، أثناء إقامتكم في فضاء شنغن، بمرض أو تعرضتم لحادث يدخل في إذا 

المصاريف الحقيقة في حالة ترحيل طبي مترتب  في حدودالترحيل بمصاريف  نحن يرغمكم على توقيف هذه اإلقامة، نتكفل

محل موافقة يجب أن يكون كل طلب إسعاف  من الرجوع إلى بلدكم األصلي. لتمكينكم يدخل في إطار الضمانخطر عن 

 لمصلحة الطبية التابعة لها. مسبقة من شركتنا أو من ا

 سنكون معفيين من جميع إلتزامات التعويض في حالة عدم إحترام هذا الشرط.
 تمديد اإلقامة في الفندق

في التاريخ إلى بلدكم األصلي الرجوع  ولم تتمكنوا منصحي  نقلمة في المستشفى أو إقاإذا لم تستدع حالتكم الصحية 

 .في حدود المبلغ المشار إليه في جدول مبالغ الضمانات اإلضافية إلقامتكم في الفندق المقرر من قبل، نتكفل بالمصاريف
تذاكر في حالة إنتهاء صالحية  نقلوضعكم الصحي بذلك، ننظم ونتكفل بمصاريفكم اإلضافية المتعلقة بالأن يسمح وفور 

 من جراء هذا الحدث. السفر

 يتم التكفل بهذه المصاريف على النحو التالي: 

 مقر سكناكم. إلىرجوع ألجل الالنسبة لمواطني االتحاد األوروبي ب

 بالنسبة لمواطني الدول األخرى إلى غاية الوصول إلى أقرب مطار وطني لمقر سكناكم.
 ترحيل

الل  الجسد  قد، خ ع ي ال يها ف ل صوص ع ن م ضمان ال حت ال قوط ت س جة عن خطر ال نات اة ال وف ة ال ي حال ف

لدك  ى ب يه إل ل مؤمن ع شخص ال ثمان ال قل ج قات ون ف ن يم ال نظ ضمان ت غن، و ن ش ضاء  تك داخل ف ام إق

ية. .  ل ع ف قات ال ف ن ي ال عش ف د ن حدي ية. ت ل ع ف قات ال ف ن ي ال لي ف ص   األ

ية، عات األوروب شري ت ثال ال ت الم  ل

تم دف ي س يو تال نحو ال لى ال اة ع وف ة ال ي حال د ف فوائ  ع ال

لم عش 22 م لوط ن ب  ال

ك زن الج ال دوب  ال

لماء قاوم ل  م

ى توف م قة ال مراف سرة ل راد األ  أذن أحد أف

شأ ن م لد ال ى ب  إل

ى درجة األول طار ال ي ق  ف

هواء ية ال ياح س درجة ال  أو ال

 أوروبا  داخلإرسال األودية 

نتخذ جميع التدابير ألجل بحث وإرسال األدوية الضرورية لمتابعة عالج طبي ساري موصوف من قبل طبيب، في حالة 

يبقى دفع  لى ما يعادلها في بلد اإلقامة.عاألدوية بسب حدث غير متوقع واستحالة الحصول عليها أو  هذه كم علىعدم توفر

 .حسابكمثمن هذه األدوية، وفي كل األحوال، على 
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 توصيل الرسائل 

 

طيع نست نتكفل بإحالة الرسائل الموجهة إليكم عندما يتعذر االتصال بكم مباشرة، في حالة وجودكم في المستشفى، مثال.

 .إلى أحد أفراد أسرتكم قد توجهونها أيضا، عن طريق االتصال، إبالغ رسالة

 مصاريف البحث والنجدة
بسبب حدث  الجبلن، مصاريف البحث والنجدة في البحر أو في حدود المبلغ المشار إليه في جدول مبالغ الضما ،نتحمل

هذه ب للقيامي فواتير الشركات المعتمدة قانونا يعرض حياتكم للهالك. يمكن التعويض فقط عن المصاريف المدونة ف

 النشاطات.

 المساعدة القانونية في بلد اإلقامة

يورو، تعويض أتعاب المحاماة  064في حالة تعرضكم لحادث خالل إقامتكم داخل فضاء شنغن نضمن، في حدود مبلغ 

 لغرض التقدم بدعوى أمام القضاء في بلد اإلقامة. 

 في حالة الحادث الشيئ الواجب عمله 535

 
 الضمانات تنفيذ 13535

عليكم االتصال أو تكليف الغير بذلك، عندما تجعلكم وضعيتكم تتوقعون رجوع مسبق إلى بلدكم  ألجل طلب اإلسعاف

 األصلي، تحت طائلة عدم قبول الطلب، بشركة توكيو مارين إسعاف.

 سواء عن طريق الهاتف: 

 سواء بالفاكس: 

 من فرنسا

 من فرنسا

03 64 04 20 30  

24 60 06 23 30 

 (00) 0 20 04 64 03من الخارج  

 (00) 0 23 06 60 24من الخارج  

 
 ينسب إليكم على الفور رقم ملف وعليكم إعطاء:

o رقم اإلتصال بكم 

o .عنوانكم والرقم الذي يمكن االتصال بكم بواسطته، وكذا أرقام األشخاص المشرفين عليكم 

o ية معلومة طبية تتعلق بكم أو بالشخص الذي يحتاج إلى تدخلنا.تمكين األطباء من التوصل بأ 
  
 بالنسبة للتكفل بمصاريف النقل 53535

درجة أولى و/أو الطائرة عندما ننظم ونتكفل بمصاريف النقل بحكم الضمانات المسطرة، يتم النقل المذكور بواسطة القطار 

 لتابعة لشركتنا.، حسب قرار مصلحة اإلسعاف اسيارة األجرةدرجة سائح أو 

الذي تحصلتم عليه من في هذه الحالة، نصبح نحن أصحاب التذاكر األصلية وتلتزمون بإعادتها لنا أو بتعويضنا بالمبلغ 

 التعويض لدى الشركة التي أصدرت التذاكر المذكورة.

 

 إطار تدخالتنا لإلسعاف 03535

بط خدماتنا بالحصول على التراخيص الضرورية من السلطات نتدخل في إطار القوانين والتنظيمات الوطنية والدولية وترت

العراقيل التي تقوم عند تنفيذ الخدمات عن  ، اليمكن أن نكون مسؤولين عن التأخير أوفضال عن هذااالدارية المختصة. 

التنقل الحر، ، الحركات الشعبية، تضييق الهيجان الشعبيأحداث أخرى كاإلضرابات، المتفق عليها من جراء قوة قاهرة أو 

للنشاط اإلشعاعي أو من جراء أي حالة طارئة  الناتجة عن مصدر ثاراآل، الحرب األهلية أو األجنبية، ، االرهابالتخريب

 أخرى.

 

 المساعدة للترحيل إلى البلد األصليضمانات المصاريف الطبية، اإلقامة في المستشفى و 3 إستثناءات 0

 
 ال تدخل ضمن إطار الضمانات:

واألمراض الوراثية؛ األمراض المزمنة؛ األمراض اإلستوائية؛ جميع  العاهاتض السابقة لإلكتتاب وكذا تبعاتها: األمرا

؛ عدسات أمراض النطق؛  أمراض الفمسوس(؛ تالسمعية والخاصة باألسنان؛ عالج األسنان )عدا البما فيها  جهازات التبديل

تقويم ؛ العالج المترتب عن العقم؛ التداوي والعالج التجميلي؛ خز اإلبرو؛ جلسات الدلك والعالج الطبيعي؛ العالج بالعين

إيجابية المصل ؛ اإلنهيارالعصبي؛ محاوالت اإلنتحار؛ ة بما فيها الفحصوالعصبي ة والنفسي األمراضعالج  ؛العين إعوجاج

 الصحي الكشف؛ الطبيعيةة؛ الرياضة ؛ دور الراحة؛ النقاهالمعالجاتوآثاره؛ اإليدز وآثاره؛  لفيروس نقص المناعة البشرية

 ؛ الشكيب؛ مصاريف التطعيم.العام
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تائج الحوادث الواقعة بخطأ غير مقصود أو طائش من المؤمن؛ نتيجة المشاركة في المشاجرات؛ نتائج إستعمال األدوية، 

، المصاريف الطبية غير السكر حالة كحول أوالستهالك إغير الموصوفة من قبل الطبيب؛ نتائج أو المخذرات،  العقاقير

 مؤهل. ممتهنالممارسة من قبل طبيب أو 

 

خرى؛ الحوادث التي يسببها  األ الكوارثالبركانية أو  الفياضاناتنتائج الحوادث التي تخلفها اإلعصارات، الزالزل، 

ت، الحوادث التي تسببها جزيئاللالناجمة بفعل االشعاعات المثيرة للتسارع االصطناعي النواة الذرية وكذا الحوادث  إنشطار

العمليات االرهابية أو التخريب، الحرب األجنبية، الحرب األهلية، األحداث أو الحركات الشعبيىة، في الظروف المنصوص 

 من قانون التأمينات.  040ـ0عليها في المادة ل 

 

؛ الغوص تحت البحار؛ لتزلج؛ السكلتوناوالتسلق الوعر؛  تسلق الجبالوادث الناتجة عن ممارسة أنواع الرياضة التالية : حال

 بصفةمنافسة رياضية  ي، كل رياضة جوية أو تحتاج إلى إستعمال آلية ذات محرك؛ وكذا كل إشتراك فتالهبوط بالمظال

 مهنية.

، الوالدة وتبعاتها ) بما فقدان الجنينحمل وكل المضاعافات الناجمة عنه، ال ،اإلجهاضالمصاريف المتعلقة بمنع الحمل، 

 فيها الكشف، التحاليل و االكوغرافيا( ال يتم تعويضها.

 النستطيع الحلول مكانكم، بأي حال من األحوال، أمام األجهزة المحلية لإلغاثة المستعجلة.

 3 ضمان المسؤولية المدنية حياة خاصة4

 
 موضوع الضمان 134

ضمن اآلثار المالية  المترتبة عن المسؤولية المدنية التي يمكن أن تتحملوها، تطبيقا أثناء تنقالتكم التي ال تتجاوز عام واحد، ن

 للتشريع أو للقوانين في البلد الذي تتواجدون فيه، بسبب األضرار:

o ة؛الجسدي 

o ة؛المادي 

o عن  ةناتجال مادية تدخل في إطار الضمان،مباشرة عن أضرار جسمانية أو  ةالمترتب ةغير المادي 

 خالل حياتكم الخاصة والذي تسبب للغير: حادثوقوع 

o ؛بفعلكم 

o ؛بفعل شخص تحت مسؤوليتكم 

o .بفعل األشياء أو الحيوانات التي تملكونها أو تحت حمايتكم 

 
 الضمان إحتياطية 534

ن التي ال تتمتعون بتأمين فيها عيسري الضمان بالنسبة لألسفار التي تقومون بها خارج بلدكم األصلي وفقط داخل البلدان 

 مسؤوليتكم المدنية المكتتبة فضال عن ذلك.

 
 مبالغ الضمان 034

 تمنح الضمانات في حدود السقوف المبينة في جدول مبالغ الضمانات وخلوص التأمين والتي تمتد على النحو التالي:

o  الذي يدخل في إطار  المبلغ األعلىشكل يوخلوص التأمين ضمانات الالحد عن حدث مبين في جدول مبالغ

 : جسمانية، مادية وغير مادية مترتبة مباشرة.ضمان لنفس الحدث، جميع الخسائر المختلفةال

o على عاتقكم. عن الحدث والمبين مبلغه في الجدول المذكور، يبقى في كل األحوال خلوص التأمين 

 

 الضمان إستثناءات 434

 

 تستثنى من الضمان:

o  الصادر عن الشخص المؤمن. غير المقصودنتائج الخطأ 

o ال، األحداث والحركات الشعبية، العمليات اإلرهابية، األهلية أو األجنبية المعلنة أو األضرار الناتجة عن الحرب

 التخريب.االنفجارت أو

o الفياضانات،  و تالطم أمواج البحر، اإلعصارات، األضرار التي يسببها الهيجان البركاني، الزالزل، العواصف ،

 كوارث أخرى.

o  الصفة الصدفوية المنوطة بالعقد وهي ضمان الفعل اإلرادي للشخص المؤمن التي تتلف ب المحتمةاألضرار

 من القانون المدني( 0262حوادث غير مؤكدة )المادة 
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o .الغرامة وكل عقوبة تصدر في حق المؤمن شخصيا 

o : األضرار أو تفاقم خطورة األضرار المسببة 

o  ر بنية نواة الذرة؛المخصصة للتفجير عن طريق تغيي األدواتباألسلحة أو 

o  ؛نفاية إشعاعيةنووي، مادة أو بكل وقود 

o  ي النشاط(إشعاعنظير إشعاع أيوني )على وجه الخصوص كل بكل مصدر 

o  اشتداد المسؤولية التى يمكن ان يتحملها في  والتي تتسبب فينتائج اإللتزامات التعاقدية التي قبلها الشخص المؤمن

 غياب اإللتزامات المذكورة

o من قانون التأمينات حول إجبارية تأمين  0ـ400الطبيعة المنصوص عليها في المادة ل. الالحقة ب خسائرال

يملكها الشخص المؤمن، التي ها أو شبه مقطوراتها المراكب البرية ذات محرك، مقطورات تسببها التي السيارات و

قوط الملحقات و المواد المستخدمة في يحتفظ بها أو يستعملها )بما فيها الخسائر التي تقع من جراء الفعل أو س

 استعمال المركبة،  األدوات و المواد التي ينقلها( 

o  تلف من جراء المياه بدأ وقوعه في البنايات ، الناتجة عن حريق، انفجار أو المتعاقبةالخسائر المادية و غير المادية

 التي يملكها الشخص المؤمن، يستأجر فيها أو يشغلها.

o لمرتكبة داخل البنايات المذكورة عدا اإلستثناء السابق.أفعال السرقة ا 

o  و غير المادية المتعاقبة التي تلحق  )غير تلك المنصوص عليها في اإلستثنائين السابقين(الخسائر المادية

 بالممتلكات المسؤول عنها الشخص المؤمن، التي يحتفظ بها، يستعملها أو أودعت لديه.

o الجوية، البحرية، النهرية أو على ضفاف البحيرات بواسطة األجهزة التي يملكها  النتائج المترتبة عن المالحة

 ؛الشخص المؤمن، يحتقظ بها أو يستعملها

o  خائرها الممنوع حيازتها والتي يكون الشخص المؤمن مالكها أو حائز عليها دون ذالتي تسببها األسلحة و الخسائر

 ن المحافظة؛مرخصة صادرة 

o ممارسة الصيد، جميع أنواع الرياضة الميكانيكية )سيارة، دراجة ذات محرك، وعموما كل  الخسائر الناتجة عن

 مركبة برية ذات محرك(، كل رياضة جوية؛

o كالب الهجوم( و من الفئة الثانية )كالب الحراسة و الدفاع(  األولى الخسائر التي يسببها الكالب من الفئة(

ن الريفي، و التي تسببها الحيوانات المفترسة التي تمت تربيتها أو القانومن  0ـ400المنصوص عليها في المادة 

أو ال، التي يملكها الشخص  ةمن القانون الريفي، تائه 0ـ400تلك الموضوعة تحت األسر، المذكورة في المادة 

اية المتعلق بالحيوانات الخطيرة و التائهة و بحم 0222يناير 6بتاريخ  3ـ22المؤمن أو يحرصها )قانون رقم 

 الحيوانات(؛ 

 

o : النتائج الناجمة عن 

 تنظيم المنافسات الرياضية؛ 

 ممارسة الرياضات بصفة صاحب رخصة صادرة عن فدرالية رياضية؛ 

 .ممارسة الرياضات الجوية أو المائية 

o  األضرار التي تلحق بأفراد أسرتكم، تابعيكم، موظفين أو ال، أثناء ممارسة مهامهم أو كل شخص آخر له صفة

 ؛ؤمن بحكم هذا العقدالم

o تأجيرها لكم، سلفت لكم أو استودعت لديكم؛ األضرار التي تلحق بالحيوانات أو باألشياء التي تملكونها أو التي تم 

o 0230لقانون  األضرار الواقعة أثناء نشاطكم المهني أو عند مشاركتكم في نشاط منظم من قبل جمعية تخضع ،

 هيئة أو جماعة؛

 

   فترة الضمان    934
الفعل  يكون طالمابوقوع الفعل الضار و يغطي المؤمن ضد اآلثار المالية الناجمة عن الحادث،  ضمان هذا العقد يطلق

بين بداية السريان الفعلي األولي للضمان و تاريخ حله أو نهاية صالحيته، مهما كان تاريخ العناصر األخرى  قد وقع الضار

 (.التأميناتانون من ق 3ـ042)المادة ل  المكونة للحادث

 

 الشيء الذي يجب عليكم فعله في حالة وقوع الحادث 434

مسؤولية، وال بأية معاملة دون موافقتنا. غير أن، اإلعتراف بفعل مادي أو تنفيذ واجب  بأية عترافاإل عليكم عدم قبوليجب 

 .عادي لإلسعاف اليشكل اإلعتراف بالمسؤولية

، عدا خالل خمسة أيام مفتوحة اعتبارا من اليوم الذي أخذتم  فيه علما بوقوع الحادث يجب عليكم اعالمنا بالحادث، كتابيا،

 الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.



 
 

General terms and Conditions in Arabic – October 2013 

 

8 

 3ا لحقنا ضرر بفعل التصريح المتأخر، يسقط حقكم في التعويضبمرور هذا األجل، في حالة م

ضية و ممارسة كل طرق الطعن أمام القضاء في حالة تحريك دعوة ضدكم، تمنحوننا كل الصالحيات لغرض متابعة الق

 المدني أو بضمنا للدفاع عنكم و ممارسة كل طرق الطعن المتعلقة بالمصالح المدنية أمام القضاء الجزائي.

 

يجب عليكم إحالتنا فور استالم، كل استدعاء، تكليف بالحضور، إجراء خارج القضاء، و كل وثيقة إجراء توجه أو تبلغ لكم. 

من قانون  00ـ000متناسب مع الضرر الذي لحق بنا )المادة ل هذه الوثائق، يمكننا مطالبتكم بتعويض إحالة أخير في حالة ت

 التأمينات(.

وي الحقوق، ذفي حالة اإلخالل بإلتزاماتكم في تاريخ الحق لوقوع الحادث، نقوم بتعويض الغير الذي لحق به الضرر أو 

 الغ المدفوعة3لكن يمكننا متابعتكم ألجل تغطية المب

 

 الترتيبات اإلدارية
 

 

 بدء السريان و مدة العقد
د انتهاء عوللمدة المحددة في شهادة التأمين، شريطة تسديد مبلغ اإلسهام. ال يجدد العقد بيبدأ سريان العقد من تاريخه 

مة دون تجديد تلقائي و ال يمكن حازصالحيته إال بناء على طلب الشخص المؤمن و موافقة شركة التأمين. يبرم العقد لمدة 

      خالل الفترة السارية. عنه تعويضالفسخه و 

 

 شروط تعديل أو إلغاء العقد
ساعة مفتوحة قبل تاريخ بدء سريان  42ال يمكن قبول أي تعديل في تواريخ اإلقامة أو إلغاء العقد إال إذا قدم الطلب خالل 

مرة واحدة في حدود السنة المدنية السارية. في حالة اإللغاء، ال يمكن  ال يمكن تعديل التواريخ سوى. المذكور العقد

 يورو. 03التعويض عن العقد إال بتقديم إثبات عن عدم الحصول على تأشيرة و بعد خصم مبلغ جزافي قدره 

ن يتم حصريا إال ال يمكن أبطلب من المؤمن وبتقديم أو إرسال إثبات رفض التأشيرة من السفارة كل تعديل أو إلغاء للعقد 

   AGIS SASعن طريق مكتب 

 

 و إجراءات التصريح آجال
مقر الشركة أو عند ممثل الشركة المشار إليه في الشروط العامة اعتبارا من الوقت في  وصلمقابل ويا سواء كتابيا، أو شف

 فيه بوقوع الحادث.الذي علمتم 

 في حالة عدم احترام هذا الشرط، يمكن إعفاءنا من أي التزام للتعويض.أيام مفتوحة.  3يجب عليكم التصريح بالحادث خالل 

إتفاقية و إجبارية، بالتحفظ على حقوقنا  في حالة عدم إمكانية تحديد األضرار بالتراضي، يتم تقييمها عن طريق خبرة

بير ثالث، و يعملون هم الثالثة معا و ن خكل منا خبيره. في حالة عدم اتفاق هذين الخبيرين فيما بينهما، يعينا يختارالمتبادلة. 

  بأغلبية األصوات.

إذا تخلف واحد منا عن تعيين خبير أو تخلف الخبيران عن اإلتفاق حول اختيار خبير ثالث، يتم التعيين من قبل رئيس 

ى األقل من المكتتب. يتم هذا التعيين عن طريق عريضة عادية موقعة عل الشخص المحكمة اإلبتدائية الكبرى لمكان مسكن

 الطرف الذي لم يوقع. بواسطة رسالة مسجلة ، يستدعى إلى الخبرةاواحد من

  نصف مصاريف و أتعاب الخبير الثالث. ب يتكفل كل واحد منا بمصاريف و أتعاب خبيره، و عند اإلقتضاء،

 

 التقادم
خالل مهلة سنتين إعتبارا من الحدث الذي ، ال يمكن ممارستها إال منكم أو مناكل الدعاوى المتعلقة بهذا العقد سواء صدرت 

 من قانون التأمينات(. 4ـ002و ل 2ـ002يتسبب في تحريكها )المواد ل 

كم فيما يخص تسديد مبلغ التقادم بتعيين خبير، عن طريق إرسال خطاب مسجل مع إشعار استالم نوجهه ل إيقافيمكن 

اإلستعجاالت أو عن  أمامإلى المحكمة حتى  الرفعث، عن طريق الحاد مبالغ لذي توجهونه لنا فيما يخص تسديداإلسهام و ا

   .آخر يطريق كل سبب عاد

 

 واكماالحلول بالنسبة لحقوقكم و دع
ضد كل مسؤوول عن  دعاواكمفي مقابل دفع التعويض و في حدود مبلغ هذا األخير، نصبح مستفيدين من حقوقكم و 

 نات.من قانون التأمي 04ـ040الحادث، طبقا للمادة ل 
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 من كل أو جزء من إلتزاماتنا إتجاهكم. ئنايمكن إعفافي حالة عدم تمكننا من ممارسة هذا اإلجراء، بفعلكم، 

 

 العقوبات المطبقة في حالة التصريح الكاذب عند اإلكتتاب
صوص يؤدي إلى العقوبة حسب الشروط المندم الصحة في التصريح بالمخاطر ع كل إخفاء أو تصريح كاذب، كل إغفال أو

 من قانون التأمينات : 2ـ000و ل  0ـ000عليها في المواد ل 

o في حالة سوء النية من طرفكم : ببطالن العقد؛ 

o  في حالة عدم ثبوت سوء النية من طرفكم : بتقليص التعويض بالتناسب مع المنحة المدفوعة مقارنة مع المنحة

 كاملة.التي كانت من الواجب أن تستحق لو تم التصريح بصفة صحيحة و 

 

 العقوبات المطبقة في حالة التصريح الكاذب وقت وقوع الحادث
خدمة الينجم عنه فقدان كل حق ألداء  كل تدليس، إخفاء أو تصريح كاذب مقصود من طرفكم حول ظروف أو نتائج الحادث

 تعويض عن هذا الحادث.الأو 

 لتقديم كل طلب تعويض عن مصاريف صحية أو إقامة في مستشفى

 

 e1 C CeC 000    8c  o1uHV1 tciV03002 a 111 S S S 06:    اإلتصال 

 0609248139 33+   هاتف
contact@visa-schengen-assurance.com 

 

 لكل طلب مساعدة للترحيل إلى البلد األصلي
 TOKIO MARINE ASSISTANCEاإلتصال        : 

 30.20.04.64.03من فرنسا       : 

 00.0.20.04.64.03+ أو من الخارج :

 

 سنكون معفيين من كل التزام تعويض. ، في حالة عدم احترام هذا الشرط

 

 طرق دراسة اإلحتجاجات
 في حالة وجود صعوبات، استشيروا أوال مخاطبكم المعتاد. في حالة عدم رضاكم عن رده، يمكنكم توجية احتجاجكم إلى :

TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD 

66, rue de la chaussée d’Antin 

75441 Paris cedex 09. 

 

يتم شروط اإلتصال بهذا الوسيط  يمكنكم طلب رأي الوسيط. ،في حالة استمرار الخالف بعد الرد الصادر عن شركة التأمين

 تبليغكم بها بناء على طلب عادي يوجه إلى العنوان المذكور أعاله.

 

 TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD  عنوان شركة التأمين 

 
 في فرنسا:فرعها  مقرب المختار اهعنوانارين أوروبا أنسورانس شركة توكيو ماتخذت 

 

66, rue de la chaussée d’Antin 

75441 Paris cedex 09. 

 

حاكم مارين أوروبا أنسورانس بمناسبة هذا العقد إلى الالتي يمكن أن ترفع ضد شركة توكيو ماالحتجاجات  حصريا تخضع

 إلى العنوان المذكور أعاله. كل تبليغسل رية ويجب أن الفرنسية المختص
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 و الحريات المعلوماتيةقانون 
، لكم حق الدخول وتعديل كل معلومة تتعلق بكم، 0200يناير  6بتاريخ  00ـ00رقم تطبيقا لقانون المعلوماتية والحريات 

 خاطبة مقرنا في فرنسا. بواسطة م، صندوقية المعلوماتتظهر في 

 

 المراقبةو جهاز  ةمؤمنالالشركة 
 

 تضمن هذا العقد :

TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED 

 فرع فرنسا

66, rue de la chaussée d’Antin 

75441 Paris cedex 09 

RCS Paris B 382 096 071 

 

 هي : انسارين أوروبا أنسورتوكيو م( مبين أن سلطة المراقبة لشركة 2ـ004المادة ل )طبقا لقانون التأمينات 

La Financial Services Authority  

25 The North Colonnade – Canary Wharf – London E14 5HS – ENGLAND. 
  

 في حالة النزاع يتم االشهاد فقط بالنص الفرنسي للشروط العامة. *


