
 

 ٢٠١٧ سبتمبر إصدار                           مـانيـة                 الســـفارة االل
 القــاهرة 
 قسم التأشيرات 

 
 إرشادات بشأن تقديم وثيقة تأمين صحى

 

، فترة إقامة للحصول على تأشيرة سفر بغرض اإلقامة لفترة قصيرة فى منطقة الشنجن )تأشيرة من الفئة "ج"

( فإنه يتعين تقديم وثيقة تأمين صحى سارية ألغراض السفر. للمزيد من المعلومات / أو نصف عاميوم ٩٠حتى 

عن المستندات المطلوبة عند تقديم طلب التأشيرة برجاء اإلطالع على ورقة اإلرشادات المناسبة للغرض من 

 (www.kairo.diplo.deالرحلة والموجودة أيضا على موقع السفارة على شبكة اإلنترنت )

 

 يتعين على وثيقة التأمين الصحى ألغراض السفر أن تلبي المتطلبات التالية:

 

 يورو ٣٠٠٠٠, -الحد األدنى لقيمة التغطية التأمينية لكل فرد:   -

 البد أن تكون وثيقة التأمين الصحى سارية فى كل الدول األعضاء فى اتفاقية الشنجن  -

 دى الدول األعضاء فى اتفاقية الشنجن البد وأن يكون مقر عمل شركة التأمين فى إح  -

البد وأن تغطى وثيقة التأمين الصحى مصاريف إعادة المؤمن عليه إلى بلده فى حالة المرض   -

ومصاريف العالج الطبى فى الحاالت الطارئة و/أو مصاريف اإلقامة فى المستشفيات فى الحاالت 

 الطارئة

 

مصرية التأمين المنطقة الشنجن تقدم فى الوقت الراهن شركات باالضافة إلى شركات التأمين التى لها مقر فى 

 الشنجن:  معترف بها من قبل كافة البعثات الدبلوماسية التى تنتمى إلى منطقة وثائق تأمين صحىالتالى بيانها 

 

 (AMIGالمجموعة العربية المصرية للتأمين ) -

 التكافليللتأمين  أورينتأراب  -

 AROPE Insurance Egyptمصر   –شركة آروب  للتأمين  -

 شركة المصرية للتأمين التكافليال -

 شركة بيت التأمين المصرى السعودى -

 شركة إسكان للتأمين -

 شركة المهندس للتأمين -

 شركة قناة السويس للتأمين -

 شركة وثاق  للتأمين التكافلي -

 AIGشركة مصر للتأمين  -

 Allianz Egyptشركة اليانز مصر  -

 BUPA Egyptشركة بوبا إيجبت  -

 شركة الدلتا للتأمين -

)شامل  مصر –للتأمين  ACE/ شركة  Gras Savoye Egyptمصر  –جراس سافوى  -

 سياسة درجات البيزنيس(

 شركة مصر للتأمين -

 Charitas HSBC Premier Cardشركة تأمين  -

  Tokio Marine Egypt "طوكيو مارين مصر" شركة تكافل العامة -

 (C.I.Sالجمعية المصرية للتأمين التعاونى ) -

  Royal Insuranceرويال انشورانس الشركة  -

 AXA Insuranceأكسا للتأمين   -

 المتحدة للتأمين )مصر( -

 للتأمين مصر )شركة ايس للتأمين سابقاً( CHUBBشركة  -



 

 

 :إرشادات -

 

فى الحاالت التى يكون فيها الغرض من اإلقامة هو العالج الطبى فإنه يتعين تقديم ما يفيد بأن المؤمن  -

ف يتحمل المصاريف العالجية غير المدرجة فى وثائق التأمين الصحى الصادرة عن الشركات عليه سو

 آنفة الذكر.

يتعين على جميع مقدمى طلبات الحصول على التأشيرة للسفر إلى دول منطقة الشنجن تقديم وثيقة تأمين  -

ئق تأمين لمن تعدى امين آنفة الذكر ال تقدم وثاتصحى دون النظر إلى أعمارهم. وبما أن شركات الـ

مين عمره الخامسة والسبعين عاماً، فإننا نوصى بعمل وثيقة التامين الصحى لدى إحدى شركات الـتأ

 تلك الوثيقة من خالل اإلنترنت. الصحى األلمانية، حيث يمكن الحصول على

حصول كما هو موضح فى إستمارة طلب الحصول على تأشيرة لدول الشينجن يتعين عند التقدم بطلب ال -

 على تأشيرة طويلة المدة تقديم وثيقة تأمين صحى عن الزيارة األولى فقط لدول الشينجن.
 


