
1. ما هي التغطيات تحت هذا المنتج؟

يغطي هذا المنتج 100% من الرصيد المدين علي البطاقة االئتمانية. بحد أقصي يصل إلى 150,000 جنيه مصري في حال الوفاة )ال قدر الله(، 
العجز الكلي الدائم واألمراض الحرجة. يبلغ الحد األقصى للتغطية لحاملي البطاقات االئتمانية المتعددة 300،000 جنيه مصري.

يستخدم البنك المبلغ لتسديد الرصيد المدين لبطاقة االئتمان في حال وقوع أي من المخاطر المغطاة. 

الحد األقصى للتغطية:

حد التغطيةنوع البطاقة
Classic 75,000 جنيه مصريحاملو بطاقات
Gold 115,000 جنيه مصريحاملو بطاقات

Advance 115,000 جنيه مصريحاملو بطاقات
Platinum 150,000 جنيه مصريحاملو بطاقات
Premier 150,000 جنيه مصريحاملو بطاقات

يحدد مبلغ التغطية بناءا على نوع بطاقة االئتمان.

بصفتك حامل البطاقة األساسية فأنت مؤمن عليك بهذا المنتج. يغطي هذا المنتج الرصيد المدين على بطاقتك االئتمانية األساسية 
باإلضافة إلى األرصدة المدينة للبطاقة )البطاقات( االئتمانية اإلضافية. ،

حامل البطاقة اإلضافية غير مؤمن عليه بهذا المنتج.

القسط:   .2

القسط الشهري للتغطية 0.2% من الرصيد الختامي المستحق في كشف الحساب. وفي حال لم يكن لديك أي مبالغ مستحقة لن يتم فرض 
قسط عليك من أجل التغطية االئتمانية. 

المزايا:  .3

تغطية الوفاة:  أ. 

في حال وفاة حامل بطاقة االئتمان المؤمن عليه بسبب مرض أو حادث، تدفع شركة التأمين الرصيد المدين لبطاقة االئتمان، لدى إستالمها 
المستندات الالزمة و التأكد من صحة المطالبة.

إن مسئولية شركة التأمين هي تغطية الرصيد المدين علي البطاقة االئتمانية.

استثناءات:

االنتحار.  .1

المرض الناتج بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن فيروس نقص المناعة و/أو أي مرض ذو صلة بما في ذلك اإليدز.  .2

تعاطي الكحول أو المخدرات.  .3

الحرب، أعمال الشغب، االضطرابات المدنية، أو األعمال اإلرهابية.  .4

التلوث اإلشعاعي.  .5

الخدمة في القوات المسلحة أثناء أداء الخدمة أو أثناء الحرب. إذا كان المؤمن علية شرطيًا أو جنديًا في القوات المسلحة  وتوفي أثناء   .6
أداء المهام اليومية، تكون تغطية الوفاة مستحقة الدفع. وال ُتدفع أي ميزة ألي أعضاء في الشرطة أو القوات المسلحة في حال كانت 

المطالبة مستحقة ألي من الحاالت التالية:

الحرب األهلية، الحرب، الغزو أو العمليات الحربية، اعتداءات العدو، القتال، الثورة، التمرد، الشغب، االضراب، االضطرابات المدنية،   
العصيان، االنتفاضة، العصيان المسلح، األعمال اإلرهابية، أي نوع من التدريبات أو التمارين أو المهام المتضمنة استخدام الذخائر أو 

المتفجرات من أي نوع كان.

األعمال غير القانونية/األنشطة اإلجرامية.  .7

السفر في طائرة غير مدرجة في الجداول.  .8

المشاركة في أي رياضة تتضمن محركات )بما في ذلك السباقات( األلعاب الرياضية االحترافية، المالكمة، الغوص، القفز بالمظالت أو   .9
القفز المظلي، سباقات الخيول أو تسلق الجبال.

معلومات عن منتج التغطية التأمينية لبطاقات االئتمان



ب. تغطية العجز الكلي الدائم:

في حال تعرض حامل البطاقة االئتمانية المؤمن عليه لعجز كلي دائم، تدفع شركة التأمين الرصيد المدين لبطاقة االئتمان، لدى استالمها 
المستندات الالزمة و التأكد من صحة المطالبة.

في هذه الحالة ستتوقف تغطية الوفاة و تغطية األمراض الحرجة لحامل البطاقة االئتمانية المؤمن عليه. 

ال يمكن ان يتجاوز مبلغ التغطية التأمينية الحدود القصوى المشار إليها في المادة 1ويجب على حامل بطاقة االئتمان أن يكون قادرًا على 
إثبات أهليته للمهنة المسجلة، سواء كانت موظف أو يعمل لحسابه الخاص، في اليوم األول من المرض أو في تاريخ وقوع الحادث، وفقًا 

لسبب حالة العجز الكلي الدائم.

وتتمثل حالة العجز الكلي الدائم للشخص المؤمن عليه في عجزه الكلي والنهائي عن القيام بأي عمل، أو مهنة، أو وظيفة مقابل أجر، أو ربح أو 
تعويض لما تبقى من حياته ، نتيجة التعرض إلصابة جسدية، أو مرض أو علة.ويتولى طبيب مرخص من شركة التأمين حصرًا اإلقرار بحالة العجز 

الكلي الدائم.

تنتظر الشركة لفترة 12 شهر للتأكد أن المؤمن علية عاجز كليًا قبل سداد أي مبلغ. غير أنه، في حالة فقدان البصر الكلي وبنحو ال رجعة فيه، 
أو فقدان إثنين أو أكثر من األطراف )عند المعصم أو الكاحل وما فوقهما(، تلغى فترة اإلنتظار ال12 شهر ويتم اإلقرار بحالة العجز الكلي 

الدائم على الفور.

إستثناءات:

اإلصابة الجسدية الذاتية.  .1

المرض الناجم بنحو مباشر أو غير مباشر عن فيروس نقص المناعة البشرية و/أو أي مرض ذو صلة بما في ذلك اإليدز.  .2

تعاطي الكحول أو المخدرات.  .3

الحرب، أعمال الشغب، اإلضطرابات المدنية، أو األعمال اإلرهابية.  .4

التلوث اإلشعاعي.   .5

الخدمة في القوات المسلحة أثناء أداء الخدمة أو أثناء الحرب. إذا كان المؤمن علية شرطيًا أو جنديًا في القوات المسلحة  وتوفي أثناء   .6
أداء المهام اليومية، تكون تغطية الوفاة مستحقة الدفع. وال ُتدفع أي ميزة ألي أعضاء في الشرطة أو القوات المسلحة في حال كانت 

المطالبة مستحقة ألي من الحاالت التالية:

الحرب األهلية، الحرب، الغزو أو العمليات الحربية، اعتداءات العدو، القتال، الثورة، التمرد، الشغب، االضراب، اإلضطرابات المدنية،   
العصيان، اإلنتفاضة، العصيان المسلح، األعمال اإلرهابية، أي نوع من التدريبات أو التمارين أو المهام المتضمنة إستخدام الذخائر أو 

المتفجرات من أي نوع كان.

األعمال غير القانونية/األنشطة اإلجرامية.  .7

السفر في طائرة غير مدرجة في الجداول.   .8

المشاركة في أي رياضة تتضمن محركات )بما في ذلك السباقات(، األلعاب الرياضية االحترافية، المالكمة، الغوص، القفز بالمظالت أو   .9
القفز المظلي، سباقات الخيول أو تسلق الجبال.

المرض النفسي أو أي إختالل عقلي أو عصبي.  .10

العجز الناجم عن تقديم المؤمن عليه لشكاوى ذاتية غير قابلة للكشف بالقياس المخبري، وسائل علم األحياء الدقيقة أو الكيمياء الحيوية   .11
و/أو التصوير.

فشل المؤمن عليه بالخضوع لمعالجة طبية يوصي بها طبيب مؤهل.  .12

نقص المناعة المكتسب: 

ال تدفع أية مزايا بموجب وثيقة التأمين هذه، في حال وفاة المؤمن عليه أو عجزه الكلي الدائم بسبب عدوى انتهازية، أو ورم خبيث أو انتحار، 
إذا ظهر أن المؤمن عليه كان يعاني من نقص المناعة المكتسب عند الوفاة أو العجز.

لغرض هذا البند، يكون لمصطلح »نقص المناعة المكتسب« المعنى المخصص له من منظمة الصحة العالمية.  .1

تشمل العدوى االنتهازية على سبيل الذكر ال الحصر عدوى االلتهاب الرئوي، التهاب األمعاء المزمن، الفيروسات و/أو الفطريات   .2
المنتشرة.

يشمل الورم الخبيث على سبيل الذكر ال الحصر سرطان كابوزي، ورم الجهاز العصبي المركزي الليمفاوي، سرطان الخلية المشعرة و/أو   .3
غيرها من األورام الخبيثة المعروفة حاليًا أو أصبحت تعرف بأنها مسبب مباشر للوفاة والعجز وتكبد النفقات الطبية في حال وجود نقص 

مناعة مكتسب.

تشمل متالزمة نقص المناعة المكتسب فيروس نقص المناعة البشرية )HIV(، االعتالل الدماغي )الخرف(، ومتالزمة هزال اإليدز.  .4



)CI( ج. تغطية األمراض الحرجة

في حال تعرض حامل البطاقة االئتمانية المؤمن عليه ألحد األمراض الحرجة المذكورة في هذا المستند، تدفع شركة التأمين الرصيد المدين 
لبطاقة االئتمان، لدى استالمها المستندات الالزمة و التأكد من صحة المطالبة. في هذه الحالة ستتوقف التغطيات األخري تحت هذا 

المنتج.

ال يمكن ان يتجاوز مبلغ التغطية التأمينية الحدود القصوى المشار إليها في المادة 1

يحدد تاريخ المطالبة على أنه تاريخ التشخيص األول للمرض الخطير المغطى، أو تاريخ تشخيص الحالة التي تحتاج إلى عملية جراحية مغطاة.

يخضع سداد التغطية لفترة إنتظار مدتها 30 يوم. وتبدأ مدة اإلنتظار من تاريخ التشخيص األول للمرض الخطير. وال تسدد أي مزايا لمدة الـ30 
يوم األولى. و ال تسدد تغطية األمراض الحرجة في حال الوفاة خالل 30 يوم من تاريخ المطالبة )أي تسدد المطالبة على أنها مطالبة وفاة(.

ال يتم دفع مبلغ التغطية أن قمت بتقديم مطالبة خالل أول 90 يوم من تاريخ بداية التغطية التأمينية لن يتم قبول أى مطالبات يتم 
تقديمها خالل اول 90 يوم  

األمراض المغطاة هي:

السرطان:

ورم خبيث يتصف بالنمو واإلنتشار غير المنضبط للخاليا الخبيثة وغزو األنسجة. ويشمل سرطان الدم، األورام الليمفاوية واألورام الجلدية 
الخبيثة. 

تطبق االستثناءات التالية:

سرطان الدم الليمفاوي المزمن.  •

السرطانات غير الغازية في مكانها.  •

كافة سرطانات الجلد واألورام المصاحبة لفيروس نقص المناعة البشرية.  •

األزمة القلبية:

وفاة جزء من عضلة القلب نتيجة عدم كفايات توريدات الدم، التي تحصل مع ألم في الصدر لفترة طويلة، وتغييرات في تخطيط القلب 
الكهربائي الجديد وارتفاع مستويات اإلنزيم القلبي.

فشل الكلوى:

المرحلة النهائية من المرض الكلوي الناجم عن فشل مزمن ال عكوس في وظائف كال الكليتين ويجب على الشخص المؤمن عليه نتيجة لذلك 
أن يخضع لغسيل كلى صفاقي دوري أو غسيل دم أو زرع كلى.

السكتة الدماغية:

أي حـادثـة دمـاغـيـة وعائية ينتج عنها عقبول عصبي يدوم ألكثر من 24 ساعة وتشمل إحتشاء نسيج الدماغ، نزيف في داخل الجمجمة، 
واإلنـصـمـام الـنـاجـم عـن مـصدر إضافي في الجمجمة. ويجب تقديم دليل عن وجود عجز عصبي دائم. وتستبعد أزمات التروية العابرة على 

وجه الخصوص.

مرض الشريان التاجي الذي يتطلب عملية جراحية:

الخضوع لعملية قلب مفتوح لتصحيح ضيق أو انسداد إثنين أو أكثر من الشرايين التاجية باستخدام طعوم الوريد الصافن أو طعوم الوريد 
الثديي الغائر، مع استثناء كافة اإلجراءات غير الجراحية مثل رأب الوعاء بالبالون أو تقنيات الليزر. كما يجب تقديم تصوير وعائي كدليل على 

المرض.

زرع األعضاء الرئيسية:

الخضوع الفعلي كمستلم لعملية زرع قلب، رئة، كبد، بنكرياس أو نخاع العظام.

التصلب المتعدد:

تشخيص قاطع بالتصلب المتعدد من إستشاري أعصاب يحمل هذا المنصب في مستشفى كبرى. ويجب على المدعي إظهار التشوهات 
العصبية الموجودة لفترة زمنية تمتد لستة أشهر متواصلة أو إظهار انتكاسة واحدة على األقل لهذه التشوهات. ويجب إثبات ذلك من خالل 

األعراض النموذجية لزوال الميالين وضعف الوظائف الحركية والحسية.

4. المبلغ األقصى للتغطية:

يغطى كل حامل بطاقة ائتمان مؤمن عليه بمبلغ ال يتجاوز الحد األقصي للتغطية االئتمانية المشار إليها في المادة 1.

5. مدة التغطية المجانية:

شهرين من تاريخ اإلنضمام للتغطية االئتمانية وال يخصم أي قسط خالل هذه الفترة.



6. األهلية:

ينبغي إدراج المؤمن عليه كحامل بطاقة أساسية لدى البنك، بسن ال يقل عن 21 وال يزيد عن 64.

7. الخطأ في العمر:

تعيد شركة التأمين كافة األقساط المدفوعة لحامل البطاقة االئتمانية في حال تبين لشركة التأمين أنه/ دون أو فوق سن األهلية في تاريخ 
الدخول و لن تكون المطالبة صالحة.

8.   األقساط غير القابلة لالسترداد:

األقساط المدفوعة بموجب  هذه التغطية غير قابلة لالسترداد و ال يوجد قيمة تصفية. 

9. وقف سداد األقساط: 

يجب سداد األقساط الشهرية التي تمثل جزء من رصيد بطاقة االئتمان المستحق علي كشف الحساب الشهري إلستمرار التغطية التأمينية. 
في حالة التوقف عن دفع المبالغ الشهرية المستحقة علي بطاقة االئتمان )أو دفع مبلغ ال يغطي القسط الشهري المستحق( سوف يتم 

وقف التغطية التأمينية و لن يتم سداد أي مطالبات.

10. اإلشعار بالمطالبات:

تكون المطالبات صالحة إذا كان حامل البطاقة االئتمانية المؤمن عليه مغطى في تاريخ الوفاة، أو العجز الكلي الدائم أو التشخيص بمرض 
حرج. من أجل سرعة سداد المطالبات، يجب إبالغ شركة التأمين فورًا عن وفاة حامل البطاقة االئتمانية المؤمن عليه، أو إصابته بعجز كلي 

دائم أو مرض حرج.

ويجب على شركة التأمين الحصول على ما يلي:

في حال الوفاة: شهادة وفاة قانونية وبيانات الهوية الشخصية الرسمية لحامل البطاقة االئتمانية المؤمن عليه وأي وثائق إضافية قد   •
يطلبها قسم المطالبات في شركة التأمين.

في حال العجز الكلي الدائم: دليل يثبت إن حامل البطاقة االئتمانية المؤمن عليه لديه مهنة مسجلة في اليوم األول من مدة العجز   •
المتواصل، وشهادة طبية مقدمة من طبيب مسجل ثبت حالة العجز الكلي الدائم، ودليل بإستحقاق الحصول على بدل العجز الكلي 

الدائم من شركة التأمين الوطنية عند االقتضاء، وبيانات الهوية الشخصية الرسمية لحامل البطاقة االئتمانية المؤمن عليه وأي وثائق 
إضافية قد يطلبها قسم المطالبات في شركة التأمين.في حالة األمراض الحرجة: التشخيص األول للمرض الخطير المغطى، أو التشخيص 

للحالة التي تحتاج إلى عملية جراحية مغطاة.

نسخة مصدقة عن كشوف حساب البطاقة االئتمانية لألشهر الثالثة الماضية.  •

صورة مصدقة عن حساب البطاقة االئتمانية تظهر الرصيد المستحق قبل يوم من تاريخ المطالبة.  •

11. المطالبة التأمينية:

ترسل شركة التأمين إستمارات المطالبة إلى مقدمي المطالبة لدى إشعارهم و تخطر البنك بالمطالبات.ويجب على مقدمي المطالبة عدم 
التأخر في تقديم إثبات بالخسارة ووثائق المطالبة بما يزيد عن مائة و ثمانون )180( يومًا من تاريخ الوفاة أو اإلقرار بحالة العجز الكلي الدائم أو 

المرض الحرج وفقًا لشروط وأحكام هذا المنتج . 

وينبغي إجراء اإلتصال بمكتب المطالبات في شركة التأمين لمتابعة المطالبة. وتحتفظ الشركة بحق طلب المزيد من المعلومات اإلضافية 
حول الظروف المحيطة بالوفاة، أو العجز الكلي الدائم أو المرض الحرج لحامل البطاقة االئتمانية المؤمن عليه في حال كانت الظروف 

المذكورة تستدعي ذلك.

وتحتفظ شركة التأمين بحق طلب أي وثائق أخرى تراها ضرورية إلثبات سبب وظروف المطالبة، السيما للتحقق مما يلي:

إذا كان حامل البطاقة االئتمانية المؤمن عليه فعاًل مؤمن عليه ويسدد أقساطه بإنتظام.  •

إذا كان الرصيد المستحق المبلغ عنه ال يتجاوز الحد االئتماني لصاحب البطاقة االئتمانية المؤمن عليه.  •

إذا كانت الحدود العمرية المحددة بموجب  المنتج مستوفاة.  •

إذا كانت الميزة الواجب سدادها ال تتجاوز المبلغ األقصى للميزة المحدد بموجب هذا المنتح .  •

إذا لم يكن هناك أي استثناءات مطبقة.  •

إذا كانت جميع الشروط األخرى المحددة بموجب وثيقة التأمين مستوفاة.  •

12. المستفيد:

تسدد شركة التأمين للبنك كافة المبالغ المؤهلة بموجب وثيقة التأمين هذه في حال الوفاة، العجز الكلي الدائم، أو األمراض الحرجة    •
وتقدم كل دفعة بموجب إيصال الدفع والدليل الموثق باستالم التعويض.



13. إنهاء التغطية:

ينتهي تأمين األفراد تلقائيًا في حالة حدوث ما يلي:

بلوغ حامل البطاقة االئتمانية المؤمن عليه سن 65.  •

لدى سداد ميزة الوفاة أو العجز الكلي الدائم  أو األمراض الحرجة  •

لدى إلغاء البطاقة االئتمانية عن طريق حامل البطاقة االئتمانية ، ألي سبب كان.  •

عدم تجديد البطاقة االئتمانية، أو إنهاءها من قبل البنك .  •

خروج حامل البطاقة من المنتج.  •

إلغاء وثيقة التأمين الرئيسية بين البنك و شركة التأمين  •

14. اإلجراء القانوني:

ال يمكن رفع أي إجراء ألي مطالبة ضد شركة التأمين حتى 60 يوم من استالم إثبات الخسارة. وال يمكن رفع أي إجراء قانوني للمطالبة ضد 
شركة التأمين بعد أكثر من سنتين من تاريخ تقديم إثبات الخسارة.

15. القانون المنظم:

تفسر شروط وأحكام وثيقة التأمين وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية وتملك محاكم جمهورية مصر العربية االختصاص القضائي الحصري 
في أي نزاع/تعارض قد ينشأ عنها.

16. توضيح:

هذا المنتج يتم تقديمه من قبل شركة متاليف ويقع تحت مسؤوليتها الكاملة دون أدنى مسئولية على بنك إتش إس بى سى مصر. وتعد 
شروط وأحكام وثيقة التأمين من مسؤولية شركة متاليف. 

المزايا الموضحة أعاله سارية في التاريخ الذي تظهر فيه في هذا المستند. و  قد يتم تغيير هذا المستند في أي وقت.

سنحاول إبالغ العمالء الحاليين بأي تغييرات قد تؤثر عليهم قبل التغيير أو بعده بوقت قصير.

- تطبق شروط وأحكام المنتج والرسوم.
- تطبق شروط وأحكام بنك HSBC مصر

* هذا المنتج يتم تقديمه من قبل شركة متاليف وتحت مسؤوليتها الكاملة. وتعد شروط وأحكام وثيقة التأمين وتنفيذ المطالبات من مسؤولية شركة متاليف إذا 
تم تقديم جميع المستندات المطلوبة. أي مطالبات أو خسائر ناتجة عن هذا المنتج ليست من مسؤولية بنك HSBC مصر.
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