
 

 

 تأمين العمــرة منافع وتغطيات
 لمنافـع الصحيـــة: االقسم األول

 والتغطيات:المنافـع 

والمواد الت  ال سممموع ي ن  التةلاة المناقة ف مق مقاال الاتمات الضممممان ال ممم   و  سمجلموافقة ألنظمة  المنافع والتغطياتإن 
وبجة , يةون مسمممممممت ناه ف  ثيق الوشيقة   نمممممممطبطة من ص مممممممالا بعلة مطان  يما  ت لخ   لة ص ان  منلا ال مممممممان الم م  ل 

 والم تاده ف  الوقت والمكان المناسعل . للتغطيةالنظط ف  الناقات القاالة 

 وي مل : الم تمت م  وزاره ال  ة(  3&  2   1 سة الت نيف رقم  ) الوشيقة يغط  فقط ال االت الطارئة   ووفقاق ليلك

 المنافع الصحية :

 جميع م اربف الة ف الطع  والت اين وال مج واألدوبة وفقاق لجتول الوشيقة. .أ
 جميع م اربف التنوبم  المست اى. .ب
 , وفقاق لجتول الوشيقة حاالت ال مل والوالده .ج
ف  حالة عمج األسنان على ال االت الطارئة   ما ف  ذلك ح و األسنان   وبن  طم الجة ممطاض األسنان والل ة   .د

  الاطاج    اإلضافة إلى إجطاءات المتا  ة الطعية الم تاده والمضادات ال لوبة ومسكنات األلم س ة  ال  ة عمج 
 وفقاق لجتول الوشيقة

, وفقاق لجتول  ذلك مطاعاه ال ت األق ى لمنا ة األم حاالت األباال الاتج   والت  صجة يغطلتلا مع الاضوع ف    هـ.
 الوشيقة

 الطارئ , وفقاق لجتول الوشيقة الةلوي غسلل الحاالت  .ز
 , وفقاق لجتول الوشيقة المملةةواارج   داال  الطارئ اإلامء الطع   .ح
 , وفقاق لجتول الوشيقة اإلصا ات الناجمة ع  ال وادث المطوربة .ط
 وفقاق لجتول الوشيقة  ن  األصل   سعة الوفاه الطعيعيةاعاده رفات المتوف  إلى موب .ي

 

 التحديـدات واالستثنـــــاءات

 :الوثيقة المطالبات الناشئة عن) أ ( ال تغطي -
ال ان الم م  ل  إلى وبن     ما ف  ذلك إعاده التأثلل وفقاق  عودهحتى  من ي جلوالا وصات الت  صمك   ال مج .1

 لتقليم الطعلة المطان الم الج لل الة.



 

 
 
األمطاض الت  ين أ  ا ل إساءه است مال   ض األدوبة مو المن طات مو الملتئات مو  ا ل ي اب  المواد الة ولية مو  .2

 الماترات مو ما نا   ذلك.
 لية إال إذا استتعتلا إصا ة جستصة عطضية  غلط مست ناه ف  ثيا القسم.الجطاحة مو الم الجة التجمل .3
ثيق ف   من وص علللاالا وصات ال املة مو اللقاحات مو ال قاقلط مو الوسائل الوقائية الت  ال يتطلعلا م الجة بعية  .4

 الوشيقة.
 الم الجة الت   تلقاثا ال ان الم م  ل  اتون مقاال. .5
 ي وبضات الوفاه. .6
م م  ل   تال إلى المملةة سواء قعل اتء سطبان مو   ت انتلاء مته الوشيقة السنوبة الطئيسية كما ثو م تد مي نان  .7

 ف  الجتول ص تعط مست نى م  ثيق التغطية.
 االجتماعية.  الطعاصة دور ف  وال مج ال امة العتنية ال  ة وبطامج االستجمام والنقاثة ومست ضطات التجملل  .8
ين أ كنتيجة مبانطه لملنة ال ان الم م  ل  واإلصا ات الناجمة ع  الم اركة ف  المسا قات مي علة مو إصا ة  .9

 الطسمية.
 م الجة األمطاض التناسلية مو الت  ينتقل  االي ال الجنس  المت ارع ل  بعياق. .10
 ما فللا  HIVمو ال لل ذات ال لة ام  HIVم اربف عمج الاتطه المحقة لت اين )فلطوس نقن المناعة الب طبة(  .11

 مطض اإل تز )نقن المناعة المكتسبة( مو م تقايلا مو مطادفايلا مو منكاللا األاطى.
 جميع التةاليف المت لقة ازرع األسنان مو يطكلة األسنان االصطناعية مو الجسور ال ااتة مو المت طكة مو التقوبم. .12
 لب طبة مو السمعية.يةاليف ااتبارات ي  يح النظط مو السمع مو الجطاحة مو الوسائل ا .13
 م اربف انتقال ال ان الم م  ل  داال وبل  متن المملةة اوسائل نقل ماطى مطا ة )سيارات اإلس اع( . .14
 بن  دول مجلس الت اون الاليج  القادمل  ألداء ال مطه.اجميع مو   .15
 موابن  المملةة ال طبية الس ودصة والوافت   اآلاطب  المقيمل  فللا   كل نظام . .16
 ل  ط مو ال لع مو ال  ط المست ار.يساقط ا .17
 الم الجة الناسية مو االضططا ات ال قلية مو ال  عية. .18
 .مدوبة ال مج  اتبارات ال ساسية ملما كانت بعي تلا  امع يلك المت لقة اوصفا .19
ح ول  مو ال قم األجلزه والوسائل وال قاقلط واإلجطاءات مو الم الجة   اللطمونات التع ينظيم النسل مو منع ال مل مو  .20

 مو ال جز الجنس  مو نقن الا وبة مو التا لة اواسطة األناالة مو مصة وسائل ماطى للتلقيح االصطناع .
 حاالت الض ف مو الت وق الالق  إال إذا كانت ي كل اطوره على حياه الم م  ل . .21
ت   المسممممممممت مممممممماى عتا ناقة اإلقامة مي يةاليف مو م مممممممماربف إضمممممممما ية  تةعتثا المطافخ للم م  ل  مشناء ينوبم  مو إقام .22

واإلعانممممممة ف  المسممممممت مممممماى لمطافخ واحت للم م  ل   كمطافقة األم لطاللا حتى سمممممم  ال انية ع ممممممطه  مو حل ما يقتضمممممم  
 الضطوره الطعية ذلك حسة يقت ط الطعلة الم الج.



 

 

 م الجة الع ور )حة ال باب( مو مصة م الجة يت لخ  السمنة مو العتانة.  .23
عضمممممماء المنقولة والنااع ال ظم  مو زرع األعضمممممماء االصممممممطناعية العت لة الت  ي ل م ل مي عضممممممو حاالت زرع األ .24

  الجسم.
 األاطار ال ا ية الوارده ف  قسم الت طباات م  ثيق الوشيقة. .25
 .واألبطاع ال ناعية الطة العت لال مج   مدوبة ووسائل .26
 مث.التغلطات الطعيعية لس  اليأس للم م  للا وب مل يغلطات الط .27
  است ناء ال االت الطارئة   ال يغط  ثيق الوشيقة مي ناقات ل مج األمطاض المزمنة مو الموجوده  الا ل. .28
والنتائج المتطيبة علي  والت  ي تث مو الم ممماربف المت لقة  أي مطض مو إصممما ة مو ضممم ف جسمممتي مو إعاقة جسمممتصة  .29

 قعل ياربخ اتء التغطية التأملنية.يظلط معطاضلا 
 .ومي بطق ماطى للطة العت ل  األدوبة الطعيعيةال مج اواسطة االع اب مو  .30
 مقاومة الم م  ل  لإلامء الطع  مو ال وده للوب . .31
 النقل وال مج اليي لم  تم يطيلب  مسبقا مع ال طكة. .32
مو االجلاض والده ال مل والحاالت ) وفقاق ألنظمة المملةة ال طبية السمممممممممممممم ودصة(  مو  الغلط قانونيةعمليات اإلجلاض  .33

 التأمل . بلةالت  لم  طد ذكطثا ف  نموذج 
 إ ياء الناس اتنياق مو ناسياق مو الم اركة الن طة ف  مي عطض مو منافسة للطباضات الاططه . النت ار مو اي مت  .34
 الم الج.مقاومة مو رفض الم م  ل  مو عتم التزام   التوجللات الطعية المقتمة اواسطة بعلة ال طكة والطعلة  .35
 مي عمج غلط ضطوري مو لم صك  ضطورباق ومطيبطاق مبانطه  ال الة الطارئة المغطاه وفخ التأمل . .36
ال واقة مو اآلشار المحقة ل ادث يغطي  ثيق الوشيقة  صكت ممف مو ص طع مو صظلط   ت مغادره ال ممان الم م  ل  م   .37

 المملةة.
 ف  ال االت التالية :االصل  ل  إلى التق  ل  يقوم ال طكة  اإلامء الطع  مو إعاده الم م   .38

 غلط ماوالق بعياق ليلك. الم م  ل  إذا كان .أ
 م  ستة منلط.حاالت ال مل الت    عت حتوشلا ألك ط  .ب
 ص ان  م  إضطا ات عقلية مو ع عية ما لم  نّوم ف  المست اى.الم م  ل  إذا كان  .ج
ص ان  م  جطوح بفياة  مو إصا ات  سيطة م ل االلتواءات   مو كسور  سيطة   مو مطض الم م  ل  إذا كان  .ح

وال صمنع الم تطك م  استمطار رحلة ساطق مو إعادي  إلى  ف  الت القتومم تتل صمك  م الجت  م  قعل األبباء 
 وبن .

 ( الوثيقة لن تغطي المنافع الصحية في حالة المطالبات الناشئة مباشرة عن : ب)  

ال طب  الغزو  معمال ال تو األجنع    األعمال ال توانية مو األعمال نب  ال طبية ) سواء معلنت ال طب مم لم ي ل  (  .1
ااضة ال  عية   االنتااضة ال سكطبة   التمطد   ال طب األثلية   االضططا ات الت  يأاي حجم مو يطقى إلى مستوى االنت

   الاتنة   ال  يان   ال وره   السلطة ال سكطبة مو السلطة الغاصبة   مو األعمال  الت   طيةعلا نان مو منااص 
 



 

 
 

 ص ملون نيا ة ع  مو على صلة  أي منظمة للا ان طة موجلة لإلباحة  أصة حكومة نطعية مو قائمة مو للتأشلط للا 
 مو ال نف. اإلرثاب 

 اإلن اعات األ ونية مو التلوث  الن اط اإلن اع  م  مي وقود نووي مو مصة نااصات نووبة نايجة ع  احتطاق وقود نووي. .2
الا ائن الم  ة مو السامة مو المتاجطه مو مي ا ائن اططه ماطى ألي يجم ات نووبة مو ألي م  مطكبايلا  .3

 النووبة.
 ص زى   كل مبانط مو غلط مبانط إلى اإلرثاب العلولوج  مو الةيميائ .مي إصا ة نايجة ع  حادث مو مي مطض  .4
 مزاولة ال ان الم م  ل  مو م اركت  ف  اتمة القوات المسل ة مو ال طبة مو عمللتلا . .5
 معمال ال غة مو اإلضطا ات مو االضططا ات األثلية مو اإلرثاب مو ما ص االلا م  معمال. .6
الةيميائية مو العلولوجية مو البكتطبولوجية   إذا كانت ثيق ال وادث مو التااعمت نايجة  األوبئة وال وادث مو التااعمت .7

 ع  إصا ة عمل مو ماابط ملنية.
 
 

 الشــــروط العامـــــة
 

 إثبات سريان مفعول الوثيقة )سريان التغطية(: -1
م  ياربخ الما ول ساربة ثيق الوشيقة وسوع يةون المقتمة للم م  ل  يم ل ثيق الوشيقة المستوى األساس  للتغطية التأملنية 

 .إلى المملةة التاول
 
 للتأمين: المؤهلون  -2

 .جميع األنااص كما ثو م تد ف  ي طبف األنااص الم م  للم
 
 تسديد القسط )االشتراك(: -3

 .لطه ال مطهع  دفع قسط التأمل  المتاخ ل  مع ال طكة عنت التقتم  طلة لل  ول على يأن المس ولال ان الم م  ل  
 

 إنهاء التغطية التأمينية للمستفيدين: -4
ال ت األق ى لمته كل نان م م  ل  كما ثو ميكور ف  الجتول مو ف  حالة مغادره  /ف  حالة انقضاء مته الوشيقة  .أ

   ( م لما ص تث موالق ) ال ان الم م  ل  للمملةة 
 عنت استنااد ال ت األق ى للمنافع المن وص للا ف  الوشيقة   .ب
يستمط الناقات القاالة لمست اضة ساربة الما ول  يما  ت لخ  أي مطض مستمط   دي إلى يمت ت فتطه التنوبم لل مج  .ج

 .التغطية حتى استنااد ال ت األق ى للتغطية ياربخ إنتلاء المست اى ف  
 

 



 

 
 
 التحقق من الحالة الصحية للشخص المؤمن له: -5

طبخ جلة بعية مطان للا   ا ن ال ان الم م  ل  اليي يم يقتصم ص خ لل طكة  وبنبغ  من صسمح للا   ع  ب .أ
لمطالبة  الناقات القاالة لمست اضة على حساب ال طكة  لمطيل  ك ت مق ى  عنتما صكون ال ان الم م  ل  ف  

 .المملةة
ال طكة ف  حتود  صجة من  ت اون ال ان الم م  ل  وبسمح  ايااذ التتاالط المزمة على ناقة ال طكة  والت  يتطلعلا .ب

م قولة م  مجل إنااذ مي حقوق مو مطالبات مو ي وبضات قانونية م  مبطاع ماطى  والت  صكون الم م  ل  مس والق 
 .وال صجوز لل ان الم م  ل  التال  ع  ال قوق المالية إال  موافقة ال طكة ال طب ة مو الضمنية. عنلا

 

 :عدم إزدواجية المنافع -6

ناقات بعية قاالة لمست اضة  النسبة ل ان م م  ل  صكون مغطى مصضا  النسبة لتلك الناقات مطالبة ع  الف  حالة 
الطعية  موجة مي اطة ماطى مو اطنامج يأمل  آاط مو ما نا    يت مل ال طكة مس ولية يغطية ثيق الناقات وست ل 

 .ثيق المطالبة م ل ال ان الم م  ل  ف  مطالعت  ضت األبطاع األاطى لتفع ح تلا النسعية م 
 

 :أساس القيد المباشر على حساب الشركة بواسطة شبكة مقدمي الخدمة -7
ص خ لل ان الم م  ل  ال  ول على الطعاصة ال  ية م  نبكة مقتم  الاتمة المتاخ للا مع ال طكة دون  .أ

 .من صطلة من  دفع يةلاة ثيق الاتمات
صقوم مقتمو الطعاصة ال  ية الم لنون م  قعل ال طكة  إرسال جميع الناقات الطعية المتةعته  موجة ثيق الوشيقة   .ب

 .  وماق  30امل فتطه ال يتجاوز 
يقوم ال طكة اتقليم ثيق الناقات وم الجتلا   وإامغ ال ان الم م  ل  عنتما ي ل الم طوفات إلى ال ت  .ج

 .األق ى للمنافع
مو جميع مقتم  الطعاصة ال  ية الم لنل  ألغطاض ثيق الوشيقة   امل  /حيع مو استعتال مي م  ص خ لل طكة .د

مته سطبانلا  نطبطة من ينسخ مع ال ان الم م  ل  وي لل  ات ل مماشل لمقتم  الطعاصة ال  ية م  ناس 
 .المستوى 

 

 

 إلغـــاء الوثيقــة: -8
داوللا حلز التنالي   إال ف  حالة عتم التاول إلى المملةة ال طبية الس ودصة  ال ص خ لل ان الم م  ل  إلغاء الوشيقة عنت 

 ناق اق م اربف ورسوم اإلصتار إن انطبقت. المعلغ المستد  الةامل إعاده التال  فإن ال طكة مس ولة ع   و
 

 
 
 



 

 
 
 
 الموافقــات:  -9

لتوفلط الطعاصة ال  ية للمستالت   امل مته ال يتجاوز صجة على ال طكة االستجا ة لطلبات الموافقة م  مقتم  الاتمة 
 دقيقة. 60
 

 صيغــة الجنـــــس: 10-
 ألغطاض ثيق الوشيقة   فإن الةلمات المست ملة   يغة الميكط ي تعط منترجة كيلك على اإلناث. 

 اإلشعــارات: -11
 صجة من يةون جميع اإلن ارات مو المطاسمت ال  مبطاع التأمل    كل رسم . .أ

 صجة على نطكة التأمل  إامغ حامل  الوشيقة اتاربخ انتلاء وشيقة التأمل . .ب
  لتزم حامل  الوشيقة  إاطار نطكة التأمل  عنت يغللط م لومات االي ال الااصة الم. .ج

 
 بعدم زيـارة المملكة ألغراض العـالج: التعهد  -12

م طوع مو مي مطض سعخ ي اي     وعتم صجة على ال ان الم م  ل  عتم استاتام ثيق الوشيقة لتغطية مي مطض 
 زباره المملةة ال طبية الس ودصة لل  ول على ثيا ال مج ضم  يغطية ثيق الوشيقة.

 

 االلتزام بشروط الوثيقــة: -13
ك طط مسعخ ألي مس ولية يجاق ال طكة  صجة على حامل الوشيقة / ال ان الم م  ل  االلتزام ال ارم  جميع المتطلبات 

 تزامات والت لتات المن وص للا ف  ثيق الوشيقة ويناليثا.وال طوط واالل
 

 :الجزاءات  -14
 ( م  القانون )نظام الضمان ال   14يتم يسوبة مي امع مو نزاع  ن أ ع  مو  ت لخ اليق السياسة وفققا للماده )

 الت اون (.
  

 :االختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق  -15
إلى اللجان الس ودصة ل ل نزاعات وماالاات  امو  يما  ت لخ ال لاومي نزاع مو امع  ن أ عن الوشيقةصجة إحالة ثيق 

 التأمل .

 : سيـادة النص العربـي -16
ف  حالة وقوع مي امع ف  الم نى ال  النن ال طب  والنن اإلنجللزي لليق الوشيقة فإن النن ال طب  ثو اليي ص تت 

.   

 
 



 

 
 
 
 

 : الموافقـة على الوثيقـة -17
 ستتم الموافقة على ثيق الوشيقة إلةتطونياق م  امل الجلات الماولة ايلك.

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 الحــوادث العامـة: القسم الثاني

 والتغطيات:المنافـع 

ل طوط مع الاضوع ف  ذلك مصضاق   الجتول و  تده فم  كما ثمع الاضوع ف  ذلك لل تود الق وى التالية نافع ستوفط الم
 ومحكام الوشيقة .

 

 :العرضي  الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية / العجز الكلي الدائم /العرضية الوفاة  - أوالا 
 

ة / ال جز الةل  التائم ي يما  ت لخ  الوفاه ال طضوشيقة الم تده ف  جتول ال تود الق وى لل الواجة دف   للمستالت وفقاق الت وبض 
 . الوشيقةلم تد ف  قسم الت طباممات كما ثو مو الوفاه  سعة كارشة بعيعية ال طض  

 

 االستثناءات: /تحديدات ال
 

لية نانئة   كل مبانط مو غلط مبانط ع  الوفاه الطعيعية لل ان مي اساره مو ضطر مو مس و وشيقة ل  يغط  ال .1
 .مو ال جز الطعي  ل  الم م  

 مما   دي إلى الوفاه / ال جز الةل  التائم ال طض .ناسلا ناس  / ل  مي إجطاء  تسعة  ي  ال ان الم م   .2
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 موطنه األصلي:إلى لمتوفي إعادة رفات ا - ثانياا 
إلعاده ال ان الم م  ع  الم اربف الم تاده   وشيقةالمن وص للا ف  جتول الالق وى لل تود  المستالت  وفقاق ض لتم ي وبس

تأمل . ي مل الناقات المغطاه  على سعلل الم ال مته المشناء إقامت  ألداء ال مطه امل ال طضية ل  إلى الت إقامت  ف  حالة الوفاه 
 .الج مان ونقل ال ال  ط  ناقات الت نيط والتواالت

 
 االستثناءات: /تحديدات ال

 ل  يغط  الوشيقة مي اساره مو ضطر مو مس ولية نانئة   كل مبانط مو غلط مبانط ع :  
 

 الوفاه  أي سعة مستن ى  موجة الوشيقة. .1
 كما ثو م تد ف  قسم الت طباات. األصل  موبن  إلى الت غلط رفات ال ان الم م  ل  إعاده  .2

 
 العربية السعودية: ملكةمالتأخير أو إلغاء الرحالت الجوية المغادرة من  – ثالثاا 

 
مربع لمته يزبت ع  ل  الم م  ال ان م   مت اقت المملةة ال طبية الس ودصة للناقل الم تطك الم  مغادره التأاط يعنتما  .أ

ل ت األق ى الاضوع ف  ذلك للتأالط الميكور مع لنتيجة كعتيلا  يم يةمي م اربف إضا ية ي وبض  سلتمساعات    (4)
 الم تد ف  الجتول.

 الجتول.  تد ف ق ى كما ثو مما ال  تجاوز المعلغ األف  حالة إلغاء الطحلة   ستتفع ال طكة يةاليف اإلقامة ف  الانتق   .ب
 

 االستثناءات: /تحديدات ال
 

 نطكة الطلطان.م  قعل  يم إامغ  / ن طق  الا لمو التأالط اليي الم طوع التأالط  .1
 .كل ساعةعلى مساس الاامسة لوقت الطحلة الا ل  الم تد تأالط سلتم احتساب الت وبض م  ساعة ال .2
 فقتان مو سطقة مو يضطر االمت ة. .3

 

 التمتع مو الاساره المالية غلط المغطاه على وج  الت ت ت. ن نوعلا  ما ف  ذلك فقتانالاساره التبعية مصاق كا .4
 

  سعة األضطا ات مو اإلجطاءات ال ناعية الت  اتمت مو مُعلنت قعل ياربخ اتء سطبان الوشيقة.اإللغاء  .5
 
 

 العامة التحديـدات واالستثنـــــاءات
 

 ع  :   كل مبانط مو غلط مبانطنانئة مي اساره مو ضطر مو مس ولية ال يغط  الوشيقة 
 قيمل  فللا   كل نظام .موابن  المملةة ال طبية الس ودصة والوافت   اآلاطب  الم .1
 بن  دول مجلس الت اون الاليج  القادمل  ألداء ال مطه.اجميع مو  .2

 



 

 
 

مي نان م م  ل   تال إلى المملةة سواء قعل اتء سطبان مو   ت انتلاء مته الوشيقة السنوبة الطئيسية كما ثو م تد  .3
 ف  الجتول ص تعط مست نى م  ثيق التغطية.

 ف  قسم الت طباممات اليق الوشيقة.األن طة الاططه الم تده  .4
 مقتمة  موجعلا احتيالية. مطالبة مي يسقط جميع المنافع المست قة  موجة الوشيقة إذا كانت .5
 م اركت  م طوع مو غلط ف ل م م  ل  اريةاب نان ف  حتوشلا م اولة المساثمة األسباب محت صكون  اساره مي .6

 م  قعل ال ان الم م . االعتقال مقاومة مو القانون  انتلاك م اولة مو انتلاك مي م طوع مو غلط عمل ف  المت مته
 الطعية. الطعاصة بلة مو الطعلة ي ليمات رفض  ايباع مو الطعية الم وره ل  ضت ي طع ال ان الم م   سعة الوفاه .7
 بائطه. مي الساط الجوي ف  مشناء يتةعت اساره مي .8
 نانئة ع  :يست ن  الوشيقة مي اسائط  .9

الغزو  معمال ال تو األجنع    األعمال ال توانية مو األعمال نب  ال طبية ) سواء معلنت ال طب مم لم ال طب   .1
  التمطد   ال طب األثلية   االضططا ات الت  يأاي حجم مو يطقى إلى مستوى االنتااضة ال  عية   االنتااضة  (ي ل 

مو السلطة الغاصبة   مو األعمال  الت   طيةعلا نان ال سكطبة   الاتنة   ال  يان   ال وره   السلطة ال سكطبة 
مو منااص ص ملون نيا ة ع  مو على صلة  أي منظمة للا ان طة موجلة لإلباحة  أصة حكومة نطعية مو قائمة 

 مو للتأشلط للا  اإلرثاب مو ال نف.
ووبة نايجة ع  احتطاق وقود اإلن اعات األ ونية مو التلوث  الن اط اإلن اع  م  مي وقود نووي مو مصة نااصات ن .2

 نووي.
الا ائن الم  ة مو السامة مو المتاجطه مو مي ا ائن اططه ماطى ألي يجم ات نووبة مو ألي م  مطكبايلا  .3

 النووبة.
 مي إصا ة نايجة ع  حادث مو مي مطض ص زى   كل مبانط مو غلط مبانط إلى اإلرثاب العلولوج  مو الةيميائ . .4
 مو م اركت  ف  اتمة القوات المسل ة مو ال طبة مو عمللتلا . مزاولة ال ان الم م  ل  .5
 معمال ال غة مو اإلضطا ات مو االضططا ات األثلية مو اإلرثاب مو ما ص االلا م  معمال. .6
األوبئة وال وادث مو التااعمت الةيميائية مو العلولوجية مو البكتطبولوجية   إذا كانت ثيق ال وادث مو التااعمت  .7

 إصا ة عمل مو ماابط ملنية. نايجة ع 
 مي اسائط يبعية ماطى. .8

 
 الشــــروط العامـــــة

 التفسـير -1
إن ثيق الوشيقة والجتول والمنافع وال طوط ال امة والت طباممات واالست ناءات والممحخ ي كل جمي لا عقتاق واحتاق وإن مي كلمة 

الم نى الااص م نما ورد   وحل ما  تطلة مضمون ثيق الوشيقة مو ي علط الزملما م نى م تد ف  مي جزء سوع ي مل ذلك 
 ذلك فإن الةلمات المست ملة   يغة الميكط ينطعخ على صيغة الم نث.

 



 

 
 
 :التأمينية سريان مفعول التغطية -2

داول  إلى يم ل ثيق الوشيقة المستوى األساس  للتغطية التأملنية الممنوحة ل ان الم م  ل  وسوع يةون ساربة م  ياربخ 
 .المملةة

 :المؤهلـون للتأمين  -3
 ال مطه.ن لطه إلى المملةة ال طبية الس ودصة اتأنلطه عمطه لغطض وحلت ثو مداء اتون جميع األنااص الي   ص

 

 (: راكــاالشت تسديد القسط ) -4
 .وال مطه ال ج وزاره لتى المقعولة الوسائل امل نطكة التأمل  م  مع ل  المتاخ( االنتطاك  )قسط التأمل   دفع سلتم

 

 :لمـن تسدد المنافـــع -5
الاضوع ف   مع   ال ارس القضائ  متراء يطكت  مو منايي وصلت  مو مو ل  م  ال ان الم م  للمستالت ال طكة ستتفع

 يا  من صجة العنت لليا وفققا نية   س  ال طكة الا يقوم متفوعات مي. الوشيقة ل طوط وفقاق  ذلك لل تود الق وى المطبقة
 .المتفوع المعلغ حتود ف   التزامايلا  الةامل ال طكة

 إنهاء التغطية التأمينية: -6
ال ت األق ى لمته كل نان م م  ل  كما ثو ميكور ف  الجتول مو ف  حالة مغادره  /ف  حالة انقضاء مته الوشيقة  .أ

 ل  يقتصم ال ان الم م   إمكان  زال ال إال  يما  ت لخ  القسم حلث  (م لما ص تث موالق ) ال ان الم م  ل  للمملةة 
 امل المطالبة ع  لمته كل نان م م  ل  سارباق وبعلغ األق ى صظل ال ت من   طط المملةة مغادره   ت مطالبة
 .مق ى ك ت عمل مصام سب ة

 عنت استنااد ال ت األق ى للمنافع المن وص للا ف  الوشيقة   .ب
 التأمينات األخــرى: -7

فل  يةون ال طكة ال ان الم م  ل  إذا كان ثناك عنت ن وء مصة مطالبة  موجة ثيق الوشيقة مي يأمل  آاط صغط  
 مطالبة.مس ولة ع  دفع مو الم اركة ف  دفع مك ط م  ح تلا النسعية ع  يلك ال

 
 

 التحقق من الحالة الصحية للشخص المؤمن له: -8
وبنبغ  من صسمح للا   ع  بطبخ جلة بعية مطان للا   ا ن ال ان الم م  ل  اليي  قتم مطالبة  خ لل طكة  ص

 . الناقات القاالة لمست اضة على حساب ال طكة  لمطيل  ك ت مق ى  عنتما صكون ال ان الم م  ل  ف  المملةة
 تجاه الغير: الشركة المحافظة على حقوق  -9

سمح  القيام   على ناقة ال طكة    كل األعمال واألمور الت  قت يةون ضطوربة مو على حامل الوشيقة من صجطي وبسلل وب
قت يطلعلا ال طكة لل ااظ على ال قوق   مو وسائللا القانونية مو لل  ول م  الغلط ) يما عتا مولئك الم م  للم  موجة 

  لل طكة عنتما يتفع مو ي وض مصة اساره ثيق الوشيقة( على اإلن اع مو الت وبض اليي صكون مو قت   ول مو ص بح مست قاق 

 



 

 

 

مو ضطر  موجة ثيق الوشيقة   وبغض النظط عما إذا كانت مو مصب ت يلك األعمال مو األمور ضطوربة مو مطلوبة قعل 
 مو   ت قيام ال طكة ات وبض .

 : ق التنازل عن الحقو -10
يقعل نطكة /  يوافخ لم مي بطع آاط ما ضت االستطداد ف  حقوق  الوشيقة عتم التنازل ع  على ال ان الم م  ل / حامل

 التأمل .
 

 المطالبات : -11
 قت حتث  أي عملياق  ممك  وقت مقطب ف  ال طكة إلى اط  إن ار حامل الوشيقة يقتصم /ال ان الم م  ل  على صجة

 .ال طكة يطلعلا قت الت  اإلضا ية الم لومات جميع يقتصم ل  كما صجة الوشيقة  ثيق  موجة   دي لن وء مطالبة
 

 إلغـــاء الوثيقــة:  -12
إلى المملةة ال ان الم تمط ال ص خ لل ان الم م  ل  إلغاء الوشيقة عنت داوللا حلز التنالي   إال ف  حالة عتم التاول 

 ال طبية الس ودصة   وبالتال  فإن ال طكة مس ولة ع  استطداد المعلغ المستد  الةامل.
 

 ــارات:ــاإلشع -13
 مااببة ماطى لل طكة يتطلعلا ثيق الوشيقة صجة من يةون مكتوبة مو مطعوعة.كل إن ار مو  .م
 صجة على نطكة التأمل  إامغ حامل الوشيقة اتاربخ انتلاء الوشيقة. .ب
 صجة على ال ان الم م  ل  / حامل الوشيقة إامغ ال طكة  أي يغللط ف  عناوب  االي ال الطسمية. .ج

 

 :التقيد باألحكام والشروط -14
ت ناي ويقلت يماماق اتلك مقل / حامل الوشيقة  الم م ال ان سااخ لت قخ مي التزام على ال طكة من صكون ن  ل طط إ

 األحكام وال طوط م  الوشيقة الت  يت لخ  أمط ل  القيام مو االلتزام   .
 

 االختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق:  -15

ياضع ثيق الوشيقة مو مي امع مو نزاع  ن أ عنلا مو  ت لخ الا ألنظمة وقوانل  المملةة ال طبية الس ودصة   وب ال 
 الا ل ف  المنازعات والماالاات التأملنية ف  المملةة ال طبية الس ودصة.إلى لجان 

 سيـادة النص العربـي: -16
  ف  حالة وقوع مي امع ف  الم نى ال  النن ال طب  والنن اإلنجللزي لليق الوشيقة فإن النن ال طب  ثو اليي ص تت 

.   

 
 



 

 
 
 

 :والمصادقة لها الوثيقـةهذه الموافقـة على   -17
 ستتم الموافقة على ثيق الوشيقة إلةتطونياق م  امل الجلات الماولة ايلك. 
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Benefits & Coverage for UMRAH INSURANCE 

Part A: Health Benefits 

:overage and benefitsC 

Policy coverage is compliant with the CCHI, also Policy coverage shall mean the actual expenses 

incurred for services, supplies and equipment which are not excluded in this policy, provided they are 

prescribed by a licensed physician as a result of an emergency illness suffered by the insured, and 

should consider expenses necessary, reasonable and customary in the relevant time and place. 

Accordingly, the policy coverage is limited to emergency for level (1,2 and 3) of Ministry of 

health emergency category, and shall include: 

:tsHealth benefi 

a. All expenses of medical examination, diagnosis, treatment and medicines as defined in the policy 

schedule 

b. All expenses of hospitalization 

c. Cases of pregnancy and delivery as defined in the policy schedule 

d. Treatment of dental and gum diseases, with the limitation in the case of tooth treatment to 

emergencies, including filling, root canal treatment, abscess extracting, in addition to customary 

follow-up medical procedures and antibiotics and painkillers as defined in the policy schedule 

e. Cases of premature babies, which shall be covered subject to the maximum of the mother's benefit as 

defined in the policy schedule 

f.    Cases of urgent renal dialysis as defined in the policy schedule 

g. Urgent medical evacuation, inside and outside the Kingdom as defined in the policy schedule 

h. Injuries due to traffic accidents as defined in the policy schedule 

i. Repartition of Mortal Remains due to natural death as defined in the policy schedule 

 

 

  

 



 

 

 

Limitations and Exclusions  

:policy shall not cover claims arising from The(A)   

1. Medical treatment and examinations which could be postponed until the insured returns home, 

including rehabilitation according to the evaluation of the treating licensed physician. 

2. Illness resulting from abuse of some medicines, stimulants, or tranquilizers, or from the use of 

alcohol, drugs, or similar substances. 

3. Cosmetic treatment or surgery unless necessitated by an accidental bodily injury not excluded in 

this section. 

4. General examinations, vaccines, drugs, or preventive measures that are not required for a medical 

treatment covered under this policy. 

5. Treatment received by the insured free of charge. 

6. Death Compensation  
 

7. Any Insured person entering in to Kingdom either before inception or after expiry of main annual 

policy period as stated in the schedule would be considered excluded from this cover. 

8. Recreation, convalescence, cosmetic, general physical health programs, and treatment in social care 

institutions. 

9. Any illness or injury resulting directly from the insured profession, and injuries caused by 

participating in official competitions. 

10. Treatment of medically recognized venereal or sexually transmitted diseases. 

11. Costs of treatment following diagnosis of HIV or any disease related to HIV including AIDS and 

its derivatives, alternatives, or other forms. 

12. All costs relating to tooth implant, artificial teeth, fixed or mobile bridges, or orthodontic. 

13. Costs of vision or hearing tests, vision correction products or surgery, or visual or hearing aids. 

14. The expenses of the insured’s transportation within and between cities of the kingdom by other 

licensed (ambulance) means of transportation. 

15. All GCC Citizens for Umrah performance. 

16. Citizens of Kingdom of Saudi Arabia and other legal residents. 

17. Hair loss, baldness, or artificial hair. 

18. Psychological treatment, mental, or nervous disorders. 

19. Allergy testing of any nature unless relating to the prescription of drugs. 

 



 

 

20. Equipment, methods, drugs, procedures, or hormone treatment for the purpose of birth control, 

contraception, fertility, infertility, impotence, secondary sterility, in-vitro fertilization or any other 

method of artificial insemination. 

21. Congenital weakness or deformity unless it is life threatening to the insured. 

22. Any costs or additional expenses incurred by the insured companion during hospitalization except 

hospital room and board charges for one companion, such as a mother accompanying her child 

aged up to twelve years, or whenever medically necessary as assessed by the treating physician. 

23. Treatment of acne (adolescence pimples) or any treatment relating to obesity or overweight,  

24. Organ or marrow transplant or implant of artificial organs to replace any organ of the body in whole 

or in part. 

25. Personal risk mentioned in the Definition Section of this policy. 

26. Artificial and prosthetic limbs. 

27. Natural changes of menopause for the insured female, including menstrual disorders. 

28. Except in emergencies, this policy does not cover any expenses for treating stable chronic or pre-

existing diseases. 

29. Expenses for any disease or injury or bodily weakness or physical disability and related 

consequences, whose symptoms occur or appear before inception date of insurance coverage. 

30. Herbal or natural medications or any alternative medicine procedure and medications. 

31. Insured resistance of medical evacuation or going home. 

32. Transportation and treatment, which is not arranged beforehand with the company. 

33. Illegal abortion operations (according to the Laws of the Kingdom of Saudi Arabia), or pregnancy 

and delivery that was not mentioned in the insurance declaration form. 

34. Intending to commit suicide or self-inflicted injury, or active participation in any activity or 

dangerous athletic competitions. 

35. Resistance or refusal by the insured, or non- compliance to medical instructions provided by the 

company physician and the treating physician. 

36. Any unnecessary medication or a medication which was not necessary related directly to the 

emergency covered by the policy. 

37.  Consequences or after-effects of an accident covered under this policy, which become discovered 

/ known / manifested after insured’s departure from the Kingdom. 

38.  The company will not medically evacuate or repatriate the insured to home country in the following 

cases: 

a. If the insured is not medically diagnosed to be evacuated. 

b. Pregnancy that proves to be of more than six months. 

c. If the insured is suffering from mental or neurological disorder, unless he is hospitalized. 



 

 

 

d. If the insured suffers minor wounds, or minor injuries such as twists, or minor fractions, or a 

simple disease which can be treated by a physician in the kingdom of Saudi Arabia, and which 

does not prevent the insured from continuing his journey or going back home. 

(B) The policy shall not cover any health benefits in case the claim is directly resulting from: 

1. War, Invasion, act of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared 

or not), mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, 

military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, or any act of any 

person acting on behalf or in connection with any organization with activity directed towards the 

overthrow by force of its Government de jure or de facto. 

2. Ionizing radiations for or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any 

nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. 

3. Radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear 

installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof. 

4.   Any injury from accident or any disease directly or indirectly attributable to biological or 

chemical terrorism. 

5. Insured’s engagement in or taking part in Military or Police operations or services. 

6. Acts of riots, strikes, civil commotions, terrorism or the similar actions.  

7. Epidemics, and Chemical, biological or bacteriological incidents or interactions, if these 

incidents or interactions result from work injury or occupational hazards. 

 

Conditionseneral G 

1.  Proof of validity (Coverage Validity): 
This policy represents the basic level of insurance coverage granted to the insured and will be valid      
from date of entry to the Kingdom. 

2. Eligibility: 

    All individuals as defined under the definition of Insured Persons.  

3. Contribution payment: 

The Insured is responsible for the payment of the insurance contribution agreed upon with the 

company when applying for a Umrah visa. 

4. Termination of Beneficiaries insurance coverage: 

a. If period of the policy / maximum period limit per insured has elapsed as mentioned in the 

schedule or insured departs from Kingdom (whichever occurs first) 

b. Upon exhausting of the maximum benefits limits stated by the policy. 

c. Reimbursable Expenses continue to be in force with regard to any continuing disease that leads     

to extended hospitalization at the end of the coverage, until consuming the maximum benefit. 

 

5. Verification of insured’s Health Condition: 

a. The company is entitled, and should be allowed, via an authorized medical entity, to examine  

the insured for whom the Reimbursable Expenses claim was filed on the company account, for 

two times as a maximum, while the insured is in the kingdom. 



 

 

 

 

 

b. The insured must cooperate and allow for the necessary measures at the expense of the 

company, that the company requires within reasonable limits for the sake of enforcing any 

rights, claims, or legal compensations from other parties, for which the insured is held 

accountable. The insured may not abandon financial rights, except with the explicit or implicit 

company approval. 

 

6.  Non duplication of benefits: 

In case of a claim for Reimbursable Expenses due under this policy for an insured who is also covered 

for the same expenses under another plan or scheme or other insurance or the like, the company shall 

be liable for the coverage of such expenses and shall subrogate that insured in his claim against third 

parties for payment of their proportionate share of such claim. 

7.   Basis of direct billing of the Company by the preferred provider network (PPN) 

a. The insured is entitled to receive healthcare from the PPN agreed upon with the company without 

being required to pay the cost of such services. 

b. The healthcare providers assigned by the company shall send all medical expenses incurred under 

this policy, during a period not exceeding 30 days.  

c. The company evaluates and addresses such expenses, and notifies the insured when expenses 

reach the maximum benefit limit. 

d. The company has the right to delete or replace any of/or all the healthcare providers assigned for 

the purposes of this policy, during its validity period, provided that it coordinates with the insured 

and appoints an equivalent substitute for the healthcare providers of the same level. 

 

8.   Cancellation: 

The insured has no right to cancel the policy when it comes into force, except in the case of non-entry 

into Saudi Arabia, and accordingly the company is liable to make full refund of the contribution 

excluding policy fees and expenses, if applicable. 

  

9. Approvals: 

The company shall response to approval requests from service to provide healthcare to beneficiaries 

within a period not exceeding 60 minutes. 

10. Gender: 

For the purposes of this policy, words using the masculine gender are deemed to include the 

feminine gender as well. 

11.  Notifications: 

a. All notices or correspondence between the insurance parties shall be formal. 

b. The insurance company must inform the Policy holder of the expiration date of the 

insurance policy. 

c. The policy holder is obliged to notify the insurance company when their contact information 

is changed. 

 

12.   Obligation not to visit for the purpose of treatment: 

The insured are obliged not to use this policy to cover any known illness or any previously 

diagnosed illness, and not to visit Saudi Arabia in order to obtain this treatment within the 

coverage of this policy. 



 

    

 

 

 

 

 

13. Compliance with policy conditions: 

As a precondition to any liability of the company, the Insured / policy holder should strictly 

comply with and execute all requirements, conditions, obligations and commitments stated in 

this policy. 

14.   Penalties: 

Any disagreement or dispute arising out of or relating to this policy shall be settled in 

accordance with article (14) of the law. 

15.   Jurisdiction and Application Law: 

This Policy and any dispute or controversy arising out of or in connection with it should be referred 

to Saudi Arabian Committees for Resolution of Insurance Disputes and Violations 

 

16.   Arabic to Prevail: 

In the event of a difference between the Arabic and English texts in this Policy, the Arabic text shall 

prevail. 

 

17.   Approval of the policy: 

This policy will be electronically sanctioned through the entities authorized to do so. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Inside KSA 8004400008 

Outside KSA 00966138129700 

www.enaya-ksa.com 

 

Emergency Contact details for 24/7 services 

and inquiries: 

 

http://www.enaya-ksa.com/


 

 

Part B: General Accident 

Coverage and benefits: 

The following benefits will be provided subject to limits as stated in the schedule and subject to policy 

.itionsdterms and con 

 :ccidental death/ death due to natural disaster/ accidental permanent total disabilityA – First 
 

Compensation payable to beneficiary as per limits stated in the Policy schedule in connection with the 
Accidental death / Accidental Permanent Total Disability or death due to natural disaster as defined 
under definition section of the policy.  

 
 :imitations/ ExclusionsSpecific L 

 
1.  The Policy will not cover any Loss, damage or liability arising directly or indirectly from Natural 

death of the Insured person or Natural disability 
2.  Any action caused by Insured person himself / herself leading to death / Accidental Permanent Total    

Disability. 
 

 :Repatriation of Mortal Remains -Second 
 

The Beneficiary shall be reimbursed, up to the limits stated in the Policy Schedule for customary 
charges incurred to return the Insured Person to his country of residency in case of accidental death   
during his stay for Umrah Performance within the period of insurance.  Covered expenses include, but are 
not limited to, expenses for embalming,  coffins, and transportation thereof. 

 
 :Specific Limitations/ Exclusions to 

 
The Policy will not cover any Loss, damage or liability arising directly or indirectly from: 

 
1. Death due to any cause excluded under this policy. 
2. Returning dead body of the insured to a country other than his country of origin as defined under 

definition section.  
 

 :Delay or cancelation of departure flights from Kingdom of Saudi Arabia –Third 
 

A. When the departure from the Kingdom of Saudi Arabia, of the common carrier contracted by the 
Insured for travelling is delayed exceeding 4 hours, the company, shall reimburse any additional 
expenses incurred as a result of the said delay subject to the maximum limits as stated in the 
schedule.  

B. In case of Flight cancellation, the Company will pay for the hotel accommodation up to the 
maximum amount as stated in the schedule.  

 

 

 



 

 

 

 :pecific Limitations & Exclusions toS 

1. Known delays or delays already reported / published by the Airline. 
2. Compensation will be calculated from the fifth delayed hour of the actual scheduled flight time on per 

hour basis. 
3. Loss / theft of, or damage to baggage. 
4. Consequential loss of any kind including loss of enjoyment or any financial loss not specifically 

covered. 
5. Cancellation caused by strike or industrial action that had started or been announced prior to the 

effective date of insurance policy. 

 

 

General Limitations & Exclusions 

 

The Policy will not cover any Loss, damage or liability arising directly or indirectly from: 

1- Citizens of Kingdom of Saudi Arabia and other Legal Residents  

2- All GCC Citizens for Umrah performance  

3- Any Insured person entering in to Kingdom either before inception or after expiry of main annual 

policy period as stated in the schedule would be considered excluded from this cover. 

4- Hazardous activities stated in the Definitions Section of this policy.  

5- If any claim under this Policy is in any respect fraudulent all benefits under this Policy shall be forfeited. 

6- Any Loss of which a contributing cause was the Insured Person's attempted commission of, or wilful 

participation in, an illegal act or any violation or attempted violation of the law or resistance to arrest 

by the Insured Person; 

7- Death due to  Insured Person acting against medical advice or refusing to follow the Doctor’s 

instructions or to seek medical attention  

8- Any Loss sustained while flying in any aircraft  

9- This Policy excludes losses arising out of: 

1.  War, Invasion, act of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared 

or not), mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, 

military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, or any act of any 

person acting on behalf or in connection with any organization with activity directed towards 

the overthrow by force of its Government de jure or de facto. 

2.  Ionizing radiations for or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any 

nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. 

3.  Radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear 

installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof. 

4.  Any injury from accident or any disease directly or indirectly attributable to biological or    

chemical terrorism. 

5.  Insured’s engagement in or taking part in Military or Police operations or services. 

6.  Acts of riots, strikes, civil commotions, terrorism or the similar actions.  

7.  Epidemics, and Chemical, biological or bacteriological incidents or interactions, if these 

incidents or interactions result from work injury or occupational hazards. 

8.  Any other consequential losses. 

 



 

 

 

 

General Conditions: 

1- Interpretation: 

This Policy the Schedule, the Benefits, the General Conditions, Definitions, Exclusions shall be read 

together as one contract and any word or expression to which a special meaning has been attached in any 

part shall bear such meaning throughout. Where the context of this Policy so requires words in the 

masculine gender shall be deemed to apply to the feminine gender. 
 

2- Validity of the Insurance Cover: 

The cover for Umrah performers shall be valid from date of their entrance in to the Kingdom of Saudi 

Arabia and up to the maximum period. 

 

3- Who are qualified for insurance: 

All Individuals, who come to the kingdom of Saudi Arabia on Umrah Visa for the sole purpose of 

performing Umrah. 

 

4- Payment of the Contribution:  

The Contribution agreed with the company will be paid through the means acceptable to Ministry of Hajj 

and Umrah. 

  

5- To Whom Benefits are Paid: 

The Company will pay to the Insured Person’s beneficiary, executors, administrators or trustees, subject 

to the limits applicable as per policy terms. Any payment made by the Company in good faith pursuant to 

this provision shall fully discharge the Company of its obligations to the extent of the payment. 

 

6- Insurance Cover ends:  

a.  If period of the policy / maximum period limit per insured has elapsed as mentioned in the 

schedule or insured departs from Kingdom (whichever occurs first) except in respect of Section 

III where Insured person can still lodge a claim after leaving Kingdom provided the maximum 

period per Insured person remains valid and claim is reported within maximum seven working 

days. 

b.  Upon exhaustion of complete cover limits as stated in the policy schedule. 
 

7- Other Insurance:  

If at the time any claim arises under this Policy there be any other insurance in place covering the insured 

person, the Company shall not pay more than its ratable proportion of such claim. 
 

 

8- Verification of insured’s Health Condition: 

The company is entitled, and should be allowed, via an authorized medical entity, to examine the insured 

for whom the Reimbursable Expenses claim was filed on the company account, for two times as a 

maximum, while the insured is in the kingdom. 

 



 

  

 

 

 

 

9- Preservation of Company’s rights against Third Party:  

The Insured / Policy holder shall at the expense of the Company do and concur in doing and permit to 

be done all such acts and things as may be necessary or required by the Company in the interest of any 

rights or remedies or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this 

Policy) to which the Company is or would become entitled or which is or would be subrogated to it upon 

it paying for or making good any loss or damage under this Policy whether such acts and things are or 

become necessary or required before or after the Insured’s indemnification by the Company. 

10- Waiver of rights: 

Insured / Policy holder will not waive their rights of recovery against third party unless approved 

/ consented by the Company. 

 

11- Claims:  

The Insured / policy holder shall give written notice to the Company as soon as practicable of any Event 

that may give rise to a claim under this Policy and shall give all such additional information as the 

Company may require. 

 

12- Cancellation: 

This insurance policy is non-cancellable except in respect of the Umrah performers who could not enter 

in to the Kingdom, and accordingly the company is liable to make full refund of the contribution. 

 

13- Notices:  

a. Every notice and other communication to the Company required by these conditions must be 

written or printed. 

b. The insurance company must inform the Policy holder of the expiration date of the insurance 

policy. 

c. The Insured / Policy holder shall notify the company of any change at company’s official 

contact addresses. 

 

14- Observance of Terms: 

The due observance and fulfilment of the terms of this Policy in so far as they relate to anything to be done 

or complied with by the Insured / Policy holder shall be conditions precedent to any liability of the 

Company. 

 

15- Jurisdiction and Application Law: 

This Policy and any dispute or controversy arising out of or in connection with it should be referred to 

Saudi Arabian Committees for Resolution of Insurance Disputes and Violations. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

16- Arabic to Prevail: 

In the event of a difference between the Arabic and English texts in this Policy, the Arabic text shall 

prevail. 

 

17- Approval and authentication of this policy: 

This policy will be approved and authenticated electronically via the concerned entities. 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Emergency Contact details for 24/7 services 

and inquiries: 

 
Inside KSA 8004400008 

Outside KSA 00966138129700 

www.enaya-ksa.com 

 

http://www.enaya-ksa.com/

