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ي حاالت 
ف لهم، وتشمل التغطية العالج �ف ي كندا، وكذلك أفراد األرسة المرافق�ي

ي يتحملها الطالب الدوليون الملتحقون بمدرسة �ف ف التكاليف الطبية ال�ت يغطي هذا التأم�ي
.COVID-19 اإلصابة بمرض

ف الدولي�ي للطالب 
والمزايا ات  ف المم�ي

TuGo® ن السفر للطالب من الطالبتأم�ي

الرئيسية ات  ز المم�ي

2,000,000$الحد األقىص لقيمة البوليصة

حد العمر

الطالب
ً
ح�ت 69 عاما

أفراد األرسة
15 عاًما كحد أد�ن وح�ت 59 عاًما 

تغطية األرسة

ي المدرسة.
ن مع الطالب أثناء دراسته �ن التغطية متاحة ألفراد األرسة المقيم�ي

ن الطالب من TuGo، أو مؤهاًل للحصول عىل بوليصة  ط أن يكون الطالب إما مشمواًل بالتغطية التأمينية بموجب بوليصة تأم�ي ب�ش
ن TuGo للطالب. تأم�ي

: ن ما يىلي ن للتأم�ي يشمل أفراد األرسة المؤهل�ي

ي 	 
ي أو العر�ن

الزوج القانو�ن
 	 ) ن ي ذلك زوجة األب أو زوج األم واألوصياء القانوني�ي

اآلباء )بما �ن
األشقاء وأشقاء الزوج/ الزوجة 	 
 	* ن وج�ي ن ن غ�ي الم�ت األطفال المعال�ي

ي النمو أو جسدية.
ي حالة معاناتهم من أي إعاقة إدراكية أو �ن

* ح�ت سن 21 عاًما، أو ح�ت سن 59 عاًما �ن

السفر حول العالم

السفر حول العالم
ي كندا 

ي الشخص المؤمن عليه معظم الوقت �ن
ط أن يق�ن يخضع السفر حول العالم للتغطية التأمينية ب�ش

السفر إىل الوطن
ُيسمح بالسفر إىل الوطن، ولن يتم فسخ البوليصة لكن نفقات السفر إىل الوطن لن يتم تغطيتها.

ي العطالت المدرسية
ط استمرار التحاق الطالب بالمدرسة بدوام كامل أو جز�ئ تتوفر التغطية خالل العطالت المدرسية ب�ش

األساسية الحد األقىصالمزايا 

ي حاالت الطوارئ
ي �ف العالج الط�ب

ي حاالت: 	
ما يصل إىل حد البوليصة �ن

ن  	 ن والخارجي�ي ي حالة الطوارئ للمر�ن المقيم�ي
العالج �ن

خدمات الطبيب  	

ات  	 خدمات األشعة السينية والمخت�ب

اء األجهزة الطبية األساسية  	 تأج�ي أو رسش

ما يصل إىل 20,000$ لخدمات التمريض الخاصة 	

ي اإلسعاف( أو سيارات األجرة بداًل من ذلك. اإلسعاف
ي ذلك موظ�ن

ي أو الجوي أو البحري )بما �ن ما يصل إىل حد البوليصة بالنسبة لإلسعاف ال�ب

ي غضون 14 يوًما من العالج األوىلي للحاالت الطارئة.زيارات المتابعة
ما يصل إىل 5 زيارات متابعة �ن

األدوية الموصوفة 
إمداد يصل إىل 30 يوًما بعد حالة الطوارئ

ي الصباح التاىلي للجماع خالل 12 شهًرا متتالًيا إذا 
ي يتم تناولها مرة واحدة �ن مالحظة: تشمل التغطية تكلفة حبوب منع الحمل ال�ت

حصل المؤمن عليه عىل بوليصة مدتها 365 يوم.
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الحد األقىصالمزايا األساسية تابع

الخدمات المهنية األخرى

ي كل حادث لكل ممارس عن خدمات: 	
ما يصل إىل 1,000$ �ن

المعالج الطبيعي  	

المعالج اليدوي  	

ي عالج األقدام  	
أخصا�ئ

معالج العظام 	

ي عالج األرجل  	
أخصا�ئ

ي العالج باإلبر  	
أخصا�ئ

ي العالج الطبيعي  	
أخصا�ئ

ي عالج النطق 	
أخصا�ئ

ن لكل حادثة عن خدمات: 	  عن كل الممارس�ي
ً

ما يصل إىل 2,000$ إجمال

الطبيب النفسي  	

ي النفسي  	
األخصا�ئ

ي 	 المرشد العال�ب

طبيب األمراض العقلية  	

ممرضة طبيب األمراض العقلية  	

ي االجتماعي 	
األخصا�ئ

ما يصل إىل 250$ عن كل يوم، بحد أق� 7 أيام بالنسبة لمرافق إعادة التأهيل إن كانت الزمة طبًيا بعد الخروج من المستش�نعالج إعادة التأهيل

عالج الكسور

ة: ن ما يصل إىل 1,000$ لعالج يتعلق بالكسور تتضمن الم�ي
األشعة السينية  	
زيارات الطبيب إلعادة الفحص  	
الجبائر وإعادة تركيب الجبائر الالزمة طبًيا  	
إزالة الجبائر 	

ة تذكرة العودة إىل الوطن للعالج ن  عن م�ي
ً

ة إال بدل ن مالحظة: ال ُتتاح هذه الم�ي

رعاية األسنان 
ما يصل إىل 6,000$ لحوادث األسنان 	
ما يصل إىل 600$ ألي حالة رعاية أسنان طارئة أخرى 	

ي غضون 90 يوًما من بداية العالج، وخالل مدة التغطية التأمينية 
مالحظة: يجب االنتهاء من العالج �ن

ر س العقل المت�ف س�ف ما يصل إىل 150$ لكل �ن

األمومة

ي حاالت:
ما يصل إىل 25,000$ �ن

رعاية ما قبل الوالدة  	
ي غضون 9 أسابيع قبل موعد الوالدة المتوقع وبعده.  	

ي تظهر �ن المضاعفات المتعلقة بالحمل ال�ت
اإلجهاض غ�ي الطوعي 	

زيارة الطبيب السنوية

ي واحد للسفر بداًل من ذلك.  ما يصل إىل 150$ لزيارة فحص عام واحدة أو فحص ط�ب

مالحظة: تشمل التغطية كذلك اختبارات الفحص الوقائية. 
ن مدتها 180 يوًما. ة متاحة مرة واحدة خالل مدة 12 شهًرا متتالًيا إذا كان المؤمن عليه حاصل عىل بوليصة تأم�ي ن هذه الم�ي

فحوصات السل والتطعيمات

ي حاالت: 
ما يصل إىل 150$ �ن

التطعيمات من أي نوع  	
فحوصات السل* 	

ن مدتها 180 يوًما  ة متاحة مرة واحدة خالل مدة 12 شهًرا متتالًيا إذا كان المؤمن عليه حاصاًل عىل بوليصة تأم�ي ن مالحظة: هذه الم�ي
* ال تتاح تغطية فحوصات مرض السل إذا طلبت إدارة المدرسة أو المدرسة تلك الفحوصات

فحوصات العدوى المنقولة جنسًيا
ما يصل إىل $100

ن مدتها 180 يوًما ة متاحة مرة واحدة خالل مدة 12 شهًرا متتالًيا إذا كان المؤمن عليه حاصاًل عىل بوليصة تأم�ي ن مالحظة: هذه الم�ي

ي حالة الطوارئ 
النقل الجوي �ف

ي جًوا. وتتضمن التغطية ما يىلي عند الحاجة الطبية: ما يصل إىل حد البوليصة بالنسبة لإلخالء الط�ب
ي المؤهل )أو أحد أعضاء األرسة أو صديق( 	 ف الط�ب تكلفة الم�ش
ان  	 كة الط�ي ترقية مقعد رسش
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tugo.com

ي كل المقاطعات واألقاليم، 
ن مرخص له �ن ، تمارس أعمالها باسم ®TuGo، وهي وسيط تأم�ي ن وط. تدير North American Air Travel Insurance Agents Ltd التأم�ي ق بعض االستثناءات والقيود وال�ش ي جميع الحاالت وتكون متاحة عند الطلب. وقد ُتطبَّ

ي تسود �ن قد ال تكون لغة هذا المستند هي نفسها صياغة البوليصة الفعلية ال�ت
.TuGo® وتمارس أعمالها باسم ،North American Air Travel Insurance Agents Ltd كة كة Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. العقد، و®TuGo هي عالمة تجارية مسجلة مملوكة ل�ش وأصدرت رسش
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ز الحاالت الطبية الموجودة قبل الحصول عىل التأم�ي

تغطية الحاالت الطبية الموجودة قبل 
ف الحصول عىل التأم�ي

ن لتغطية الحاالت الطبية الموجودة قبل الحصول  يجب أن تكون الحالة مستقرة قبل 90 يوًما من تاريــــخ رسيان بوليصة التأم�ي
ن عىل التأم�ي

والنفسية  العقلية  الحاالت 

تغطية الحاالت العقلية والنفسية

ي  ة العالج الط�ب ن ن بموجب م�ي تخضع األمراض العقلية والنفسية للتغطية بما بصل إىل حد البوليصة لتغطية خدمات المر�ن الداخلي�ي
ي حالة الطوارئ بنفس تغطية أي حالة طبية طارئة أخرى.

�ن

ي ذلك عىل سبيل المثال 
ن والخدمات األخرى بموجب أي مزايا أخرى ذات صلة )بما �ن يتم توف�ي التغطية كذلك للمر�ن الخارجي�ي

ال الحرص خدمات اإلسعاف واألدوية الموصوفة ونقل أفراد األرسة والعودة إىل الوطن والخدمات المهنية األخرى وإعادة التأهيل، 
وغ�ي ذلك(.

االختيارية التغطية 

ي الحوادث
الوفاة وب�ت األطراف �ف

: ي الحوادث لزيادة حد التغطية التأمينية كما يىلي
ي حالة الوفاة وب�ت األطراف �ن

اء التغطية التأمينية االختيارية �ن يمكن للمؤمن عليه رسش

كة نقل عمومية - ما يصل إىل $100,000  	 رحلة جوية/رسش
الحوادث عىل مدار 24 ساعة: ما يصل إىل $25,000  	

الحد األقىصالمزايا األساسية تابع

تذكرة العودة بالطائرة إىل الوطن للعالج
ي الدرجة االقتصادية للعودة لبلد اإلقامة الدائمة للعالج الفوري*

ما يصل إىل قيمة تذكرة ذهاب فقط �ن
ة عالج الكسور.  ن  عن م�ي

ً
ة إال بدل ن مالحظة: بالنسبة للمطالبات الخاصة بالكسور، ال تتاح هذه الم�ي
ي غضون 10 أيام من العودة إىل الوطن.

* يجب أن يكون العالج مطلوًبا �ن

ف فحص الع�ي
 . ن ي البرصيات أو طبيب الرمد إلجراء فحص عام للع�ي

زيارة واحدة ألخصا�ئ

ن مدتها 180 يوًما. ة متاحة مرة واحدة خالل مدة 12 شهًرا متتالًيا إذا كان المؤمن عليه حاصاًل عىل بوليصة تأم�ي ن مالحظة: هذه الم�ي

وصف نظارات/ عدسات الصقة/ 
أجهزة سمع

ما يصل إىل 200$ إن دعت الحاجة بسبب أي حادث أو إصابة. 
مالحظة: يتضمن تكلفة إصالح النظارات أو أجهزة السمع الحالية

العودة إىل الوطن

ما يصل إىل 25,000$ للعودة إىل الوطن |أو إعادة الجثمان  	
ي مكان الوفاة  	

ما يصل إىل 15,000$ للدفن أو حرق الجثة �ن
 ما يصل إىل 5,000$ لتغطية تكاليف نقل أحد أعضاء األرسة للتعرف عىل الجثمان، وما يصل إىل 400$ عن كل يوم،  	

بحد أق� 2,000$، لتغطية مصاريف السكن والطعام.

نقل أفراد األرسة

: ة ما يىلي ن ، تتضمن هذه الم�ي ي حالة دخول المؤمن عليه المستش�ن
�ن

ي ألحد أعضاء األرسة  	 ان ذهاب فقط عىل الدرجة االقتصادية، أو تكاليف النقل ال�ب ما يصل إىل 5,000$ لتغطية تذكرة ط�ي
 . ي المستش�ن

أو صديق لمرافقته �ن
ية.  	 ما يصل إىل 400$، بحد أق� 2,000$، لتغطية المصاريف الن�ث

إعادة المركبة
ة: ما يصل إىل 1,000$ النتداب وكالة تجارية إلعادة  ن إذا كان المؤمن عليه ال يمكنه القيادة للعودة إىل وطنه، تتضمن هذه الم�ي

ان ذهاب فقط عىل الدرجة االقتصادية، باإلضافة إىل الغاز والوجبات وإقامة أحد أعضاء األرسة أو  المركبة أو ما يصل إىل تذكرة ط�ي
صديق إلعادة المركبة.

ي المستش�ن لمدة 30 يوًما متتالًيا أو أك�ثالخدمات التوجيهية
ما يصل إىل 20$/ الساعة، بحد أق� 400$، إذا ظل المؤمن عليه �ن

ي الحوادث
ما يصل إىل 10,000$الوفاة وب�ت األطراف �ف


