
 الاتجاهات العالمية الحديثة في تأمين المتعلقات الشخصية

 مقدمة

   االرتفاع مع
 
   الحياة جودة مؤش   وارتفاع الشخصية المتعلقات قيم ف

 
 اهتمام هناك أصبح الدول من العديد  ف

ايد  ز ز  مت     الشخصية المتعلقات بتأمي 
 :  تشمل والت 

   السفر  حقائب      -1

ونية  األجهزة    -2   االلكت 

   المجوهرات   -3

     الفنية اللوحات    -4

 االليفة الحيوانات    -5

ة هذه وتركز      المعارصة العالمية االتجاهات أهم استعراض عىل النشر
ز
ز  ف  . الشخصية المتعلقات تأمي 

 السفر حقائب على التأمين

الوصول إىل وجهتك بدون متعلقاتك الشخصية من شأنه أن يفسد رحلتك فقد تفقد معداتك أو أدويتك 

 ستواجه مشكلة حقيقية وسوف 
ً
أو حت  مالبسك، اما إذا فقدت جواز سفرك أو ملفاتك، فإنك حتما

  الوقت الحاىل  بتقديم منتجات تأ
ز
ز ف كات التأمي  مينية تحتاج إىل مساعدة. لذلك تقوم العديد من شر

لتغطية حقائب السفر الخاصة بك، حيث تشمل تلك التغطيات تأخر أو فقد حقيبة السفر الخاصة بك 

 أو شقة محتويات الحقيبة، باإلضافة إىل فقدان أو شقة مستندات السفر. 

  التغطيات لاً:او

  السفر حقائب تسليم في التأخر  (1

  
ز
كات ترسل ال  األحيان، من كثت    ف ان شر  إىل يؤدي مما  ، المسافر  رحلة نفس عىل السفر  حقائب الطت 

كات تقوم لذلك وصولها  تأخت   ز  شر ورية النفقات بتغطية التأمي   . الحقيبة وصول موعد  حت   الضز

 

 الحقيبة تكلفة (2

كة تقوم لذلك الثمن باهظة سفر  حقائب استخدام إىل المسافرين بعض يميل ز  شر  حقيبة بتتبع التأمي 

   السفر  حقائب بتتبع الخاصة التطبيقات طريق عن السفر 
ز
كة تقوم فقدانها  حالة وف  . التعويض بدفع الشر

 

 الحقيبة محتويات فقدان (3

كة تقوم لذلك الثمن باهظة ومالبس مقتنيات المسافرون يحمل قد  ز  شر    تعويض بدفع التأمي 
ز
 حالة ف

   الشقة تمت إذا  ما  سواء السفر  حقيبة محتويات شقة
ز
 . الرحلة أثناء أو  المطار  ف

 بالحقيبة محددة محتويات فقدان (4



كة تغط   ز  شر ز  تم بالحقيبة محددة محتويات تلف أو  خسارة التأمي   المثال سبيل عىل. فقط عليها  التأمي 

ز  المسافر  أراد  إذا  ات أو  المحمولة الكمبيوتر  أجهزة تأمي   هذا  فإن به، الخاصة الموسيقية اآلالت أو  الكامت 

ز  من النوع  . يناسبه التأمي 

 

 اليد حقائب فقدان (5

كات تتحمل ال  ان شر    تعويض دفع مسؤولية عام بشكل الطت 
ز
   اليد  حقيبة فقدان حالة ف

  والت 
ً
 تكون أحيانا

ز  يغط   ولذلك الثمن باهظة  . الخسائر  هذه مثل التأمي 

 

 السفر حقائب على التأمين خصائص ثانياً:

ز منفردة.  ويتم  ز السفر أو كوثيقة تأمي  ز عىل حقائب السفر كجزء من وثيقة تأمي  صدر التأمي 
ُ
يمكن أن ي

 : ز  اتباع الخطوات التالية للحصول عىل ذلك النوع من التأمي 

ز  وثيقة عىل للحصول المسافر  يتقدم .1  . السفر  حقائب عىل التأمي 

كة تحققت .2 ز  شر ز  هوية من التأمي   . المتقدم لطلب التأمي 

3.   
ز
   مذكور  هو  كما   متوقع غت   حادث أي حدوث حالة ف

ز
حامل الوثيقة  يقوم ،تفعيلها  بعد  الوثيقة ف

كة التابع العمالء خدمة برقم االتصال طريق عن الحادث عن الفور  عىل باإلبالغ ز  لشر  . التأمي 

كة عن ممثل يتحقق .4 ز  شر كات الوثيقة حامل مع التفاصيل من التأمي  ان وشر  . الطت 

  حالة صحة  .5
ز
   .الحقيبة لمحتويات السوقية بالقيمةحامل الوثيقة  تعويض يتم ،المطالبةف

6.   
ز
   نزاع رفع يحق له التعويض، عن قيمة الوثيقة حامل رضا  عدم حالة ف

ز
 . المحكمة ف

 المطالبة تقديم حالة في المطلوبة المستندات ثالثاً:

ز حقائب   : السفر، يجب تقديم المستندات التالية لتقديم مطالبة بموجب تأمي 

  ز  مستندات وثيقة التأمي 

 تفاصيل المحتويات المفقودة أو التالفة 

 ها من الحوادث المماثلة   حالة الشقة أو غت 
ز
ان ف  نسخة من تقرير معلومات الطت 

 

 الاستثناءات رابعاً:

ز بدفع التعويض عن الحاالت االتي كة التأمي   : ةال تقوم شر

 فقدان أو تلف البضائع االستهالكية. ١



ات أو الحروب النووية. ٢  ضياع أو تلف المحتويات الشخصية الناجم عن التفجت 

 يهاالخسارة التبعية الناتجة عن تلف البضائع المؤمن عل. ٣

ار الناتجة عن التنظيف أو التبييض أو اإلصالح أو التجديد أو الصباغة. ٤  األرصز

  لم تكن جزًءا من األمتعة عند بدء الرحلة. ٥
 فقدان أو تلف المحتويات الت 

  الزجاجية واللوحات واآلالت الموسيقية والمناظت  .  ٦
ز
كش وتشقق العنارص الهشة مثل األوان

 والعدسات والمنحوتات

 تأمين الأجهزة الالكترونية

 المحمولة الهواتف تأمين

  نفس الوقت سهلة الكش ول يمكن أن تكون الهواتف المحمولة بشكل عام باهظة الثمن،
ز
لذلك  كنها ف

ز بتقديم تغطيات لتلك األجهزة.  كات التأمي   تقوم شر

 المتاحة التغطيات اولاً:

 مكان ما الخسارة  
ز
  حالة فقدان الهاتف المحمول ف

ز
 الكلية: ف

 الشقة 

 ةالعرضي حوادثال 

 ر المتعمد  الضز

 ر الناتج عن السوائل  الضز

 لشاشةا تلف 

 العطل ال :   حالة وجود ميكانيك 
ز
ة الضمانف   خارج فت 

 
 عطل ميكانيك  أو كهربان

  :الملحقات  
ز
 (Airpodsحالة فقدان أو شقة أحد ملحقات الهاتف )ف

  :ونية   حالةالمحفظة اإللكت 
ز
ونية مثل  واستخدام السارقهاتف ال ةشق ف ة المحفظة اإللكت  ز مت 

"Apple Pay ." 

 الاستثناءات ثانياً:

 ، ز ز عىل الهواتف المحمولة مثل أي نوع آخر من التأمي  لكن  بعض االستثناءاتتشمل وثيقة التأمي 

  
 
 لنوع الهاتف المحمول لذلك سيتم عرضها كاآلن

ً
 : تختلف طبقا

  اء الجهاز   حالة شر
ز
 من دولة أخرىف



  
ً
اء الجهاز مستعمال   حالة شر

ز
 ف

  ثالثة أشهر الجهاز تعدىعمر 

  يحة عدم وجود    SIM اتصال شر
ز
 الجهازنشطة ف

  للعمل ألغراض استخدام الجهاز 

  ر ز عليه مسبقوجود رصز  بالجهاز المراد التأمي 

  الوثيقةمستوى التغطية  المطالبةتجاوز تكلفة  
ز
 المذكور ف

 استالم الوثيقة فور  مطالبة اإلبالغ عن 

  مكان عام أو شقة الهاتف  
ز
كه ف  دون رقابةلت 

  ز عدم ابالغ كة التأمي   عن الحادث عىل الفورشر

 حالة الشقة عدم ابالغ  
ز
طة ف  الشر

كة    دراسة أعدتها شر
ز
ز أجهزة أيفون  ”Moneysupermarket“وف أوضحت ان المطالبات عن تأمي 

ر الناتج عن الخاصة بتلف الشاشة و   والشقة هم  السوائلالضز
ً
. وأضافت أكتر أنواع المطالبات شيوعا

  حال 
ز
ار إذا أنه ف ز أن ترسل للل حدثت أرصز كة التأمي  لمؤمن جهاز بشكل ال يمكن إصالحه، فيجب عىل شر

  العديد من الحاالت  -بديل له هاتف
ز
كة جهاز قد  وف  من  مجدد  ترسل الشر

ً
جديد  أن ترسل جهاز بدال

 
ً
اء تغطيةبهم  ةالخاص أجهزة األيفونخمس أشخاص ممن يؤمنون عىل  كل  يختار أرب  ع منو  . تماما  شر

  إىل 3اختار و . ضد فقد الجهاز  ضد الشقة أو 
ر عرضز ز ٪ فقط من األشخاص عدم إضافة رصز  وثيقة التأمي 

 الجديدة. 

 
ً
كات احيانا ز عىل أجهزة أيفونالمزايا اإلضافية بعض  وقد تضيف الشر تغط  حيث يمكن أن  لوثيقة التأمي 

  ذلك أجهزة حامل الوثيقةاألخرى الخاصة ب أبلأجهزة  الوثيقة
ز
الهوائية  والسماعات آيباد ، بما ف

AirPods  أجهزة الالبتوبو Macs  مذكورة  أن تلك التغطيات يجب التحقق من لكن. أبلوساعات

 . بالوثيقة

Moneysupermarket.com 

كة بريطانية  ونية» شر ز « إلكت  ن المستهلكي 
ّ
  الخدمات المالية ومقارنة األسعار. حيث تمك

ز
تتخصص ف

، والرهون العقارية، وبطاقات  ز   ذلك منتجات التأمي 
ز
من مقارنة أسعار مجموعة من المنتجات، بما ف

 .االئتمان، والقروض



ز من هاتف آلخر حسب نوع الهاتف وسنة إصداره و  تختلفو   ترتفع تكلفةمن المحتمل أن قيمة التأمي 

ز عىل الهواتف األحدث،  ز  مبالغمتوسط وفيما يىل  نستعرض إحصائية بالتأمي  عىل أجهزة الهواتف التأمي 

ا  المحمولة
ً
 . األكتر شيوع

 القسط المدفوع. و التغطية عىل مبلغ  نوعيمكن أن يؤثر 
ً
الشقة، واألعطال  الوثيقة أخطار  منضتت عادة

بعض لتغطية  ةإضافي الغإىل دفع مب المؤمن له ضطر يقد لذلك ، ةالعرضي والحوادثالميكانيكية، 

 . إلضافيةاالخسائر 

ز و   بقد تتأثر أقساط التأمي 
ً
ة الإضافة أيضا ز    – الوثيقةفورية إىل التغطية مت 

تغطية الهاتف بمجرد  مما يعتز

. أما بالنسبة لطريقة دفع األقساط فالحصول عىل  ز   الوثائقبعض نخفض تكلفة قد تالتأمي 
ً
عىل  اعتمادا

 طريقة الدفع
ً
ز تتقاضز رسوما كات التأمي    حالة اأقل  . فبعض شر

ز
لدفعات السنوية، والبعض اآلخر ف

 
ً
  حالة اأقل  يتقاضز رسوما

ز
 لدفعات الشهرية. ف

 

 (/iPad Tablet) اللوحية الأجهزة تأمين

  العديد من األحيان 
ز
اء بل ف  عن أجهزة الهواتف المحمولة من جهة ثمن الشر

ً
ا ال تختلف األجهزة كثت 

 من الهواتف المحمولةتكون األجهزة اللوحية أع
ً
ز عليهلذلك  ،ىل ثمنا يمكن أن يوفر الكثت   ا فإن التأمي 

  حالة راحة البال و من المتاعب 
ز
 عن  . ا هشقت تعطلها أو ف

ً
 الهواتفال تختلف األجهزة اللوحية أيضا

  حالة األجهزة اللوحية يتم تغطية خطر  المحمولة من ناحية التغطيات التأمينية واالستثناءات. 
ز
أال أنه ف

 فشل برنامج التشغيل الخاص بالجهاز. 

 (sLaptop) المحمولة الحواسب تأمين

ونية األجهزة أكتر  المحمولة الحواسب تعد   مهامهم األشخاص سيؤدي كيف  أهمية، الشخصية االلكت 

   المحمولة الحواسب لديهم يكن لم إذا  اليومية
ز
   قد  للبعض، فبالنسبة. ايديهم متناول ف

 عدم ذلك يعتز

نت تصفح  عيشهم سبل تعطيل إىل ذلك يؤدي قد  لآلخرين، بالنسبة ولكن المفضل، فيلمهم بث أو  اإلنت 

   خاصة
ز
ة ف كات من العديد  اتجهت حيث الحالية الفت   من والعمل اإلغالق إىل السابق العام خالل الشر

ل ز   المتز
ً
كات تعمل لذلك. كورونا   جائحة انتشار  لظروف نظرا ز  شر  تغط   تأمينية منتجات توفت   عىل التأمي 

    لعنض  االستبدال أو  اإلصالح تكلفة لتغط   المحمولة الحواسب أجهزة
 
 تغطية أو  الثمن باهظ كهربان

ار  وس الجهاز  إصابة عن الناجمة األرصز  . بفت 



ونية  ز األجهزة االلكت   Gadget insuranceتأمي 

  حالة فقدها أو تلفها أو شقتها ، 
ز
ونية ف واألجهزة يغط  تكاليف إصالح أو استبدال األجهزة االلكت 

  ذلك الهاتف المحمول والحاسب المحمول واألجهزة 
ز
  يتم استخدامها بشكل يوم  بما ف

األساسية الت 

ا  وجهاز تعقب اللياقة البدنية.   اللوحية والكامت 

ز   ما يكون تأمي 
ً
  لالمحمو  حاسبالعادة

ً
ز األجهزة  وثيقةمن  جزءا ونيتأمي   تشمل بعضو  ةاإللكت 

: كالمحمول   الحاسببجهاز  الخاصة التغطيات  ما يىل 

   
 التلف العرضز

 ميكانيك  ال العطل 

  شاشةتلف او كش 

 جهاز نتيجة السوائلتلف ال 

 شقةال 

 ات الجهازملحق 

  بعض األحيان قد يتم رفض المطالبة الخاصة بالحاسب المحمول بسبب الحاالت اآلتية: 
ز
 وف

  ل و من الالمحمول  الحاسبشقة ز  إثبات أنه تم الدخول عنوة عدممتز

  كة المصنعة عطل الجهاز  لكنه ال يزال تحت ضمان الشر

 حوادث الشغب 

  من تاري    خ استالم الوثيقة 14اإلبالغ عن مطالبة خالل 
ً
 يوما

 وس إصابة ال   حالةجهاز بفت 
ز
وساتعدم  ف  ”Anti Virus“ تحديث برنامج مكافحة الفت 

 المحمول عن ثالث سنوات حاسبعمر ال ادةزي 

 الرقمية الكاميرات تأمين

ز  ات يغط  ذلك النوع من التأمي  اتكاالرقمية و  الكامت  ،التلف  خطرمن الفيديو  مت   
العطل  العرضز

، والشقة والفقدان.    أو الميكانيك 
 
ا. الخاصة با ملحقاتالتغطية  باإلضافة إىلالكهربان   لكامت 

كات ات الخاصة بشر ز الكامت  كات التأمي  أو  Nikonأو  JVCأو  GoProأو  EEأو  Canon تغط  شر

Panasonic  أوSony األخطار اآلتية:  من 

  ذلك  
ز
ا، بما ف   للكامت 

 الناتج عن الكش او عن سوائل العدسات والشاشاتتلف التلف العرضز



 أو العطل ال  
 
كة المصنعة(الكهربان ة ضمان الشر  ميكانيك  )بعد فت 

 شقةال 

  احاالت  فقدان الكامت 

 المجوهرات على التأمين

ز  يغط      الثمينة المقتنيات استبدال تكاليف المجوهرات تأمي 
ز
 ويمكن. شقتها  أو  تلفها  أو  فقدانها  حالة ف

ة،  خسارة فقدانها  يسبب قد  لذلك. والمالية العاطفية القيمة من الكثت   المقتنيات تلك تحمل أن  كبت 

   وهنا 
 
كات دور  يأن ز  شر ز  وثائق وتختلف. التأمي   ولكن الخدمة، مقدم   باختالف المجوهرات عىل التأمي 

  
ز
 : اآلتية للمقتنيات تأمينية تغطيات تتوفر  الحاالت  معظم ف

 والخطوبة الزفاف خواتم  -

 األساور  -

 الثمينة الساعات  -

 القالدات  -

 األقراط  -

ز  وثيقة من كجزء  المجوهرات لتغطية المدفوع القسط يعتمد  ل محتويات تأمي  ز  عىل كبت    حد  إىل المتز

ز  المراد  المجوهرات قيمة  . عليها  التأمي 

كات تأخذ  ذلك إىل باإلضافة ز  شر    والمنع الوقاية وسائل التأمي 
ز
   التخزين كطريقة  االعتبار، ف

 حالة ففز

   المقتنيات بتلك االحتفاظ
ز
 . شقتها  احتمالية يقلل آمنه خزانة ف

 الفنية اللوحات على التأمين

كات من العديد  تقوم ز  شر    التأمي 
ز
 الفنية القطع استبدال يمكن فال  الفنية اللوحات بتغطية الحاىل   الوقت ف

   نوعها  من الفريدة
جاع احتمالية تعد  حيث. إتالفها  أو  شقتها  تمت الت  % 10 من أقل مفقودة لوحة است 

كات تقوم لذلك. فقط ز  شر  : اآلتية المخاطر  ضد  تغطيات بتقديم التأمي 

ز    -   الملكية تأمي 

 الحريق   -

 الطبيعية الكوارث   -

 الشقة   -

ار    -    الحوادث عن الناجمة األرصز
ز
ل ف ز  المتز

 المطالبة تقديم حالة في المطلوبة الوثائق

كات تحتاج ز  شر    التأمي 
ز
 : اآلتية الوثائق عىل االطالع ف

 الملكية وثائق   -



يات إيصال   -  المشت 

 للوحة فوتوغرافية صور     -

   الرسمية الوثائق زادت كلما 
 . المطالبة قبول فرصة زادت كلما   الوثيقة، حامل يملكها  الت 

 الأليفة الحيوانات على التأمين

ز  وثيقة تصميم تم    المتوقعة غت   واألمراض الحوادث لتغط   األليفة الحيوانات عىل التأمي 
 تصيب قد  الت 

   األليف، الحيوان
كات تدفع قد  األحيان بعض ففز ز  شر  الفعىل   الثمن من ٪90 إىل يصل تعويض التأمي 

 . البيطري الطبيب لفاتورة

 المتاحة التغطيات

 األمراض   -

 الحوادث   -

 الوراثية الظروف   -

 الخلقية العيوب   -

 المزمنة األمراض   -

 الشطان   -

 الصوتية فوق الموجات الدم، تحاليل السينية، األشعة من كل    تكاليف   -

 الجراحية العمليات   -

   العالج   -
ز
 المستشفيات ف

 األدوية   -

   الرعاية   -
ز
 الطوارئ حاالت  ف

 الخاصة الرعاية   -

 البديل العالج   -

 الحيوان ضياع عن  االعالن تكاليف   -

 عليه العثور  عند  المكافأة   -

 الوثيقة استثناءات

 الوقائية الرعاية   -

   بما  الوقائية الصحية الرعاية   -
ز
 وتقليم الديدان، وإزالة القلبية، األمراض أدوية التطعيمات ذلك ف

 .  األظافر 

   بما  الطفيليات مكافحة -
ز
   والخارجية الداخلية الطفيليات ذلك ف

 متاحة وقائية عالجات لها  تتوفر  الت 

 . بسهولة

  الموجودة األمراض   -
ً
 مسبقا



 تكلفة تغط   الوثيقة فإن حادث، عن ناتجة األسنان إصابة كانت  إذا  ولكن األسنان، بصحة العناية   -

 . التالفة األسنان بناء إعادة أو /  و  خلع

 . التعقيم  عمليات -

 االختيارية اإلجراءات   -

 . السلوك لتعديل المستخدمة األدوية أو  العالج أو  التدريب أو  السلوك تعديل   -

 للتأمين المصري الاتحاد رأي

ز  المضي االتحاد  يسىع   للتأمي 
ً
ز  سوق وتطوير  دعم إىل دائما  إطالع بمحاولة وذلك ، المضي التأمي 

   التأمينية بالمنتجات يتعلق فيما  الحديثة العالمية االتجاهات عىل السوق
   بعضها  تطبيق يمكن والت 

ز
 ف

ائح مهم جذب عامل يمثل مما  ، المضي السوق  قطاع أقساط محفظة وزيادة العمالء من جديدة لشر

ز     الذي التأمي 
ز
   تحديات من يعان

ز
 . جدد  عمالء جذب ف

وريات من أصبح جديدة تأمينية منتجات ابتكار  إن كة يساعد  إذ  الحتمية الضز ز  شر ة كسب  عىل التأمي  ز  مت 

 هو  و  هدف أهم تحقيق اجل من أقساطها  بمحفظة النمو  معدالت  زيادة إىل يؤدى بما  تنافسية

   البقاء و  االستمرارية
ز
 .  االقتصادية التقلبات ظل ف

 خدمات عىل والطلب المضي السوق لطبيعة التغطيات هذه مالءمة مدي بدراسة االتحاد  يوض   لذا 

ز     العالمية التجارب من واالستفادة به التأمي 
ز
 . الصدد  هذا  ف


