
 ABC Languages Cambridgeملخص منتج التأمين على سفر الطالب الدوليين في 
 

 Zurich Insurance plcيتم التأمين لدى شركة شركة التأمين: 

 28/02/2021حتى  01/03/2020من: للحجوزات التي تتم في الفترة فترة التغطية: 

لنضمن حصولكم على تغطية  التوفر لكم تغطية ثمينة أثناء دراستكم لدينا. ونعمل مع   Endsleighشراكة مع عقد  ABC Languages Cambridgeوقعت 
 ABC Languagesلطالب  اخصيص   لفترة التي تقضونها في الدراسة في المملكة المتحدة. وقد تم تصميم وثيقة التأمين الجماعيةخالل ا مالئمةتأمينية 

Cambridge .األجانب الذين يدرسون في المملكة المتحدة 

 التغطية األساسية قسم التغطية

 3,000£ رسوم إلغاء الرحلة قبل السفر أو عدم إكمالها أ.

 2,000,000£ حاالت الطوارئ الطبية والمصروفات األخرى ب.

 30,000£ الحوادث الشخصية ج.

 1,000£ األمتعة د.

 100£ األموال الشخصية وجوازات السفر والوثائق هـ.

 1,000,000£ المسؤولية الشخصية و.

 10,000£ النفقات القانونية في الخارج ز.

 8,000£ رسوم الدورة الدراسية ح.

يتم تسجيلك باإلضافة إلى أي شخص آخر يتم قبول تغطيته بموجب وثيقة التأمين الجماعية هذه تحت نظام الرعاية الصحية في بلدك، كما يتم األهلية: 

من أشهر أو أكثر. ويجب أن يكون منشأ سفرك  6تسجيلك لدى ممارس طبي في المملكة المتحدة في حالة الخضوع للتغطية بموجب وثيقة التأمين هذه لمدة 

 لمتحدة.يدرس في المملكة ا ادولي   اوأن تكون عودتك إليه. وأن تكون أنت وأي شخص يتم قبوله للتغطية بموجب وثيقة التأمين الجماعية هذه طالب  األم بلدك 

 المزايا الرئيسية:

 التأمين الخاصة بك التفاصيل الكاملة بشأنها. وتوفر وثائق ارياضة ونشاط   90بموجب وثيقة التأمين الجماعية هذه أكثر من القياسية تتضمن التغطية 

 رسوم إلغاء الرحلة قبل السفر أو عدم إكمالها أ.

 تشمل التغطية إلغاء الرحلة قبل السفر أو عدم إكمالها نتيجة للتعرض لحادث أو اإلصابة بمرض أو تعب 

 حاالت الطوارئ الطبية والمصروفات األخرى ب.

  صحة الوطنيةال وف ندفع الفواتير الطبية لحاالت الطوارئ وتكاليف المستشفى التي ال يتم تغطيتها من قبل هيئةلحادث فستعرضت مرض أو أصابك إذا 

 التكاليف اإلضافية الناجمة عن إعادتك إلى وطنك في حالة وجود ضرورة طبية تستدعي ذلك 

  مرض خطيربالتكاليف المعقولة إلعادتك إلى وطنك في حالة إصابة أحد األقارب 

 الحوادث الشخصية ج.

  دائم أو فقدان استخدام األطراف أو الحواس أو الوفاةالفقدان الالتعويض عن 

 األمتعة د.

 سوف يتم تعويضك في حالة فقدان أمتعتك أو سرقتها أو تلفها عن طريق الخطأ 

 األموال الشخصية وجوازات السفر والوثائق هـ.

 أو سرقتهما تأشيرتك في حالة فقدان أي منهماسفرك أو ل لجواز يسوف نساعد في استخراج بد 

   مقفلأو أثناء االحتفاظ بها في مكان  اسوف يتم تعويض األموال المسروقة سواء منك شخصي 

 المسؤولية الشخصية و.

  ضرار بممتلكاته، فسوف نغطي مسؤوليتك القانونيةطريق الخطأ في إصابة شخص أو اإلعن إذا تسببت 

 الخارج النفقات القانونية في ز.

  والمساعدة في اتخاذ اإلجراءات القانونية االستشاراتيتم تغطية 

 رسوم الدورة الدراسية ح.

  أو المرضتغطية اإللغاء أو عدم اإلكمال الذي ال يمكن تجنبه أو الضروري لدورتك الدراسية قبل االنتهاء منها، بسبب الوفاة أو اإلصابة الجسدية 

 االستثناءات الرئيسية

  معظم أقسام وثيقة التأمين الجماعية، سوف تخضع المطالبات لنسبة تحمل. ويعني هذا أنك ستكون مسؤوال  عن دفع الجزء األول من كل وأي بموجب
 مطالبة بموجب كل قسم تنطبق عليه نسبة التحمل

  مطالبةتقديم أي ظروف معروفة قبل حجز الرحلة يتوقع أن تؤدي بشكل معقول إلى 

  ،حتى العودة إلى الوطن عدم إجرائهاعالج أو جراحة يمكن، من وجهة نظر طبيب ممارس في الخدمة 

  رف أنها مطلوبة قبل المغادرةيُعاألدوية التي 

  دون رقابة في أي وقت ما لم تكن مودعة في صندوق أمانات أو محل إقامة مقفل تُتركاألشياء الثمينة التي 

 م إال إذا كانت في صندوق سيارة مقفل أو تم حجبها عن  9ص و 9ص؛ أو بين الساعة  9م و 9ر مراقبة بين الساعة األمتعة الموجودة في مركبة غي
 الرؤية في سيارة مقفلة



  في خزانة فندق أو في صندوق أمانات أو محل إقامتك المقفل ادون رقابة في أي وقت ما لم يكن مودع   يُتركاألموال الشخصية أو جواز سفرك الذي 

رقم لمصروفات القانونية اتصل على بالنسبة لساعة(.  24+ )44( 0) 1243 621058رقم للحصول على المساعدة الطبية، يرجى االتصال على  فية تقديم مطالبة:كي
أو من  0844 472 0454رقم لجميع المطالبات األخرى يرجى االتصال على بالنسبة +. 44( 0) 1242 21730رقم  أو من الخارج اتصل على 0844 472 0454

 +.44( 0) 1242 217301الخارج على رقم 

تتضمن وثائق التأمين الخاصة بك التفاصيل الكاملة حول التغطية وشمل كل الشروط واألحكام. هو ال يهذا ملخص لوثيقتنا الجماعية للتأمين وحول ملخص التأمين الحالي: 
ك االمتثال التي يجب علي "متعلقة بالصحةال "الشروط الهامةوالشروط واالستثناءات، وهي األساس لجميع المطالبات التي سيتم تسويتها. ويرجى الرجوع بصفة خاصة إلى 

 ة التأمين الجماعية.وثيقالتي توفرها لها للحصول على الحماية الكاملة 
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