The economical
medical cover
for overseas
travel

برنامـــج التأمـــين
الطبي األقل تكلفة
لرحالت السفر

تأمين خير للسفر :

TRAVELKAIR

وهو عقد تأمين يشمل تغطية بعض مصاريف العالج الطبية األساسية للحاالت الطارئة
داخل المشفى فقط وتعويضات الحوادث الشخصية بما في ذلك تكاليف اعادة الجثمان
الى موطنه األصلي وفيما يلي مزايا البرنامج
المنافع الرئيسية

حدود مبلغ التأمين

This is a low cost travel policy offering basic medical cover required
to facilitate overseas travel. It covers emergency impatient medical
expenses, personal accident benefits and return of mortal remains,
the main features are :
Limit of Indemnity

أو ًال :المصاريف الطبية للحاالت الطارئة :

Main Benefits
Emergency Medical Expenses

• المصاريف الطبية الطارئة (داخل المستشفى )
الناتجة عن األمراض والحوداث.

بحد أقصى  200,000ريال
قطري للشخص

Up to QR 200,000 per person

• Emergency Medical Expenses following
)accident or illness (InPatient

• مصاريف الدفن ومراسم الدفن في مكان حدوث
الوفاة في الخارج

بحد أقصى 12,000ريال
قطري للشخص

Up to QR 12,000 per person

• Burial/cremation in the country where
death occurred

• تكاليف اعادة الجثمان الى بلد المعيشة
و/أو إعادة المصابين والمرضى إلى بلد المعيشة

بحد أقصى  12,000ريال
قطري للشخص

Up to QR 12,000 per person

• Return of the mortal remains including
additional cost of repatriation

ثانيًا :تعويضات الحوادث الشخصية الناتجة
عن الحوادث:

Personal Accident Including

• في حالة الوفاة

بحد أقصى  100,000ريال قطري

QR 100,000 per person

• Accidental Death

• في حالة الوفاة لألطفال تحت  16سنة

بحد أقصى  10,000ريال قطري

QR 10,000 per person

• Death of children under 16

• في حالة العجز الكلي الدائم

بحد أقصى  100,000ريال قطري

Up to QR 100,000

• Permanent Total Disablement

• في حالة فقدان طرف أو عدة أطراف  /الفقدان
الكامل للنظر في احدى أو كلتا العينين

بحد أقصى  100,000ريال قطري

Up to QR 100,000

• Loss of one or more limbs and / or
total loss of sight in one or both eyes

Notes

مالحظات
• األطفال دون عمر السنتين مجانًا

• Children under two years old free

• األطفال بين عمر السنتين والخمسة عشرة عامًا
يحصلون على خصم قدره % 50

• Children between 2-15 years old/
50 % discount
• Winter sport extension subject to 100 %
additional premium

• تغطية الرياضات الشتوية مقابل قسط اضافي
مقداره % 100

• Persons between 65-74 years old
premiums loaded by 200 %

• لألشخاص من عمر  74 -65عامًا يزيد القسط
بنسبة % 200

• No cover for persons aged 75 and above

• التمنح التغطية لأل شخاص من عمر  75ومافوق

• Special Rate for Family

• عـرض خـاص للـعائـالت
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