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نيوزيلندا  إلى  المسافرين  على  التأمين  في  باع  لديها   Uni-Care
20 عاما. وهذا يجعلنا األكثر خبرة في تقديم خدمة  لما يزيد عن 
القادمين  والزائرين  الدوليين  الجامعيين  للطالب  السفر  تأمين 

إلى نيوزيلندا.

تغطية خطة طالب جامعات نيوزيلندا
خطة طالب جامعات نيوزيلندا مصممة لتغطية ما ال يمكن توقعه خالل 

فترة االبتعاد عن الوطن. ويسرد جدول المزايا حدود التغطية بالتفصيل. 
فخطة طالب جامعات نيوزيلندا مصممة للمساعدة في الحماية ضد المخاطر 

التي تصاحب السفر والعيش في الخارج. كما أنها تغطي العودة المؤقتة 
للبلد األصل وأيضا الرحالت إلى أستراليا والمحيط الهادئ. إضافة إلى ذلك، 

يمكنك أيضا ترقية خطة طالب جامعات نيوزيلندا لتغطي الزيارات إلى 
بالد أخرى.

التأمين يكون إجباريا للطالب الجامعيين الدوليين
جميع الطالب الجامعيين الدوليين ملزمين بأن يكون لديهم تأمين للصحة 

والسفر خالل فترة دراستهم في نيوزيلندا، بحيث يكونون في أمان ومؤمن 
عليهم مع Uni-Care. وتتجاوز خطة طالب جامعات نيوزيلندا متطلبات 
تأمين التعليم )العناية الرعوية للطالب الدوليين( مدونة قواعد الممارسة 

2016 وعندما تحصل عليها لفترة إقامتك في نيوزيلندا، فإن وثيقة تأمين 
خطة طالب جامعات نيوزيلندا الخاصة بك ستضمن أنك تفي بمتطلبات 

تأمين تأشيرة هجرة طالب جامعات نيوزيلندا.

الحاالت الطبية الموجودة من قبل
الحاالت الطبية الموجودة من قبل ال تتم تغطيتها تلقائيا. وفي بعض 

الظروف، يمكن ترتيب التغطية.

جدول المزايا

خطة Uni-Care للشخص المؤمن عليه:
لطالب جامعات نيوزيلندا

القسم 1 النفقات الطبية والنفقات المرتبطة بها )شامال اإلجالء 
والعودة للوطن واإللغاء(

غير محدودة

15,000 دوالرالقسم 2 الحقائب والمتعلقات الشخصية
25,000 دوالرالقسم 3 تفويت رحلة المواصلة

50,000 دوالرالقسم 4 الوفاة أو اإلعاقة نتيجة إصابة
2,500,000 دوالرالقسم 5 المسؤولية الشخصية

250,000 دوالرالقسم 6 االختطاف والفدية
5,000 دوالرالقسم 7 المبلغ التأميني للسيارة المؤجرة

تنطبق بعض الحدود الثانوية على القسمين 1 و 2

القسم 1 النفقات الطبية والنفقات المرتبطة بها
العالج الطبي البديل )لكل سنة( 500 دوالر• 

التغطية البصرية في السنة )تنطبق فقط على وثائق التأمين   •
التي تصدر لمدة 6 شهور أو أطول(

300 دوالر

عالج المرض العقلي واالستشارة النفسية )شامال تغطية   • 
لمحاولة االنتحار(

20,000 دوالر

النفقات الطبية للعودة المؤقتة إلى البلد األصل 200,000 دوالر• 
مواصلة العالج في البلد األصل )عقب العودة النهائية للوطن( 20,000 دوالر• 

فقد العرابين )شامال الرسوم غير القابلة لالسترجاع لمقدم   • 
خدمة التعليم(

100,000 دوالر

اإلعادة إلى الوطن بسبب المخدرات/الكحول 10,000 دوالر• 
النفي من الوطن 30,000 دوالر• 

األقارب المصاحبون )شامال تغطية للحمل واالنتحار   • 
والمخدرات/الكحول( 

100,000 دوالر

مبلغ نقدي شخصي في المستشفى )100 دوالر لكل يوم( 10,000 دوالر• 
نفقات الجنازة )شامال تغطية للحمل واالنتحار والمخدرات/  •

الكحول(
100,000 دوالر

التوقيف غير القانوني 10,000 دوالر• 
مبلغ نقدي للسطو )100 دوالر لكل يوم( 10,000 دوالر• 

اإلعادة الطارئة للسيارة المؤجرة 1,000 دوالر• 
تأخير السفر 10,000 دوالر• 

البحث واإلنقاذ 10,000 دوالر• 

القسم 2 الحقائب والمتعلقات الشخصية
فقد الحقائب 1,000 دوالر• 

االستخدام غير المسموح به لوثائق السفر 5,000 دوالر• 
فقد المال أو سرقته 1,000 دوالر• 

القيمة القصوى لبند واحد )إال إذا كان محددا وتم دفع قسط   • 
تأمين إضافي(

2,500 دوالر

ضرر الحريق 12,000 دوالر• 

رائدة نيوزيلندا في تقديم خدمة تأمين الطالب الجامعيين الدوليين

تعمل Uni-Care بالشراكة مع مقدمي خدمات التعليم ووكالء التعليم 
الدوليين لضمان حماية الطالب الجامعيين بداية من اللحظة التي يغادرون 

فيها وطنهم حتى عودتهم إليه مرة أخرى. وتدير Uni-Care مكتبا 
مخصصا للمطالبات لضمان الوفاء بمتطلبات الوقت المحدد للمطالبة للطالب 

الجامعيين الدوليين وأسرهم.
 nib nz limited وثيقة تأمين خطة طالب نيوزيلندا تصدرها/تضمنها

وهي الشركة الموثوقة التي تقدم خدمات تأمين السفر، يدعمها فريقهم 
للمساعدة الطارئة على مدار 24 ساعة.

لالتصال من أجل المطالبات ومساعدة الطوارئ:
0800 864 227 )0800 UNICARE( :الهاتف المجاني في نيوزيلندا
1800 864 227 )1800 UNICARE( :الهاتف المجاني في أستراليا
باقي أنحاء العالم: 8166 381 4 64+ )مكالمة على حساب المتلقي(

claims@crombie.co.nz :البريد اإللكتروني للمطالبات
 البريد اإللكتروني لمساعدة الطوارئ بعد ساعات العمل: 

EmergencyAssistance@nib.com.au

لالتصال بمكتب وثائق التأمين:
0800 UNICARE )0800 864 227( :الهاتف المجاني

هاتف: 4039 362 9 64+
insure@uni-care.org :بريد إلكتروني

www.uni-care.org :موقع الويب

Uni-Care International Travel Insurance 
Crombie Lockwood (NZ) Limited

Uni-Care خطة طالب جامعات نيوزيلندا من
خطة طالب جامعات نيوزيلندا مصممة من أجل حمايتك منذ اللحظة التي تغادر فيها وطنك حتى عودتك إليه

من فضلك الحظ: جميع الحدود تكون بالدوالر النيوزيلندي. يمكن أن تنطبق الحدود الثانوية والشروط واألحكام والمبالغ التأمينية. 
من فضلك ارجع إلى موقع ويب Uni-Care أو نص وثيقة تأمين طالب جامعات نيوزيلندا لمعرفة تصنيف القوة المالية لمجموعة nib والشروط واألحكام الكاملة.


