) (APIقواعد شركة الحماية الدولية لطاقم الطائرة
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ال تتحمل شركة طيران اإلمارات )بكافة أقسامها( أو أي موظف من موظفيها يتصرف بهذه الصفة أية مسئولية
تجاه أي شركة من الشركات التي تعمل على تطبيق ) (APIتتعلق ببرنامج الحماية الدولية ألطقم الطائرة
برنامج الحماية الدولية ألطقم الطائرة ،كما ال يتحمل أي منهما أية مسئولية عن ضمان واقع معني أو نتائج
مستقبلية معينة منصوص عليها أو مشار إليها في أي جزء من أجزاء هذه الوثيقة أيا كانت طبيعتها التي
أو أي شركة تمثلها أو أي شركة أخرى تعمل على تطبيق برنامج الحماية الدولية ألطقم ) (APIنسقت لها شركة
.الطائرة

 -1أهداف البرنامج
 1-1يهدف هذا البرنامج إلى حماية طياري شركة طيران اإلمارات من أي تعسر مادي
قد يتعرضون له نتيجة تجريدهم الدائم من الشهادة الطبية من الدرجة األولى أو
نتيجة إنهاء عملهم كطيارين لدى شركة طيران اإلمارات ألسباب طبية؛ كما يهدف
ً
أيضا إلى منح مزايا مدخرة لألعضاء ومن يعولونهم أو أقربائهم ،وتُعد
البرنامج
هذه املزايا غير إلزامية.
أو )ُ (APIوضع برنامج الحماية الدولية لطاقم الطائرة املشار إليه هنا باالختصار 1-2
البرنامج لتقديم مزايا مالية لألعضاء املشتركني فيه في الحدود التي تسمح بها
األموال املعتمدة في البرنامج من أجل توفير استحقاقات العجز الطبي لألعضاء
.بعد سداد استحقاقات التأمني ضد فقدان رخصة شركة طيران اإلمارات
يتسلم العضو قيمة استحقاقات التأمني ضد فقدان رخصة شركة طيران اإلمارات 1-2-1
كمبلغ إجمالي يُق َّدم خالل فترة تتراوح ما بني  30إلى  90يوم بعد تجريد الطيار من الشهادة
الصحية من الدرجة األولى الصادرة من الهيئة العامة للطيران املدني بشكل دائم ،وتُس َّدد هذه
القيمة للطيار حتى وإن ُع ِرض عليه وظيفة جديدة في الشركة؛ يصبح من حق الطيار
االستمتاع باملزايا التي يقدمها برنامج الحماية الدولية لطاقم الطائرة بمجرد تسلمه املبلغ
اإلجمالي الذي يمثل قيمة استحقاقات التأمني ضد فقدان رخصة شركة طيران اإلمارات نتيجة
تجريده الدائم من الشهادة الصحية من الدرجة األولى الصادرة من الهيئة العامة للطيران
.املدني ،وذلك حسب قواعد برنامج الحماية الدولية لطاقم الطائرة

الصحية من الدرجة األولى الصادرة من الهيئة العامة للطيران املدني بشكل دائم ،وتُس َّدد هذه
القيمة للطيار حتى وإن ُع ِرض عليه وظيفة جديدة في الشركة؛ يصبح من حق الطيار
االستمتاع باملزايا التي يقدمها برنامج الحماية الدولية لطاقم الطائرة بمجرد تسلمه املبلغ
اإلجمالي الذي يمثل قيمة استحقاقات التأمني ضد فقدان رخصة شركة طيران اإلمارات نتيجة
تجريده الدائم من الشهادة الصحية من الدرجة األولى الصادرة من الهيئة العامة للطيران
.املدني ،وذلك حسب قواعد برنامج الحماية الدولية لطاقم الطائرة
 -2األهلية والعضوية
يحق ألي طيار يعمل لدى شركة طيران اإلمارات بنظام الدوام الكامل التمتع بعضوية 2-1
شريطة أن يحمل شهادة صحية سارية من ) (APIبرنامج الحماية الدولية لطاقم الطائرة
.باإلمارات العربية املتحدة ) (GCAAالدرجة األولي صادرة من الهيئة العامة للطيران املدني
يتم التقديم لعضوية برنامج الحماية الدولية االشتراك فيه من خالل نموذج الطلب الذي 2-2
تحدده الشركة الوصية البرنامج ،وتقرر الشركة الوصية قبول الطلب واملوافقة على االنضمام
.إلى البرنامج حسبما تراه مناسبًا
يقر كل عضو بمجرد انضمامه للبرنامج بإيداع كافة إسهاماته في البرنامج بصناديق 2-3
منظمة تضم كافة ما يقدمه األعضاء من إسهامات باإلضافة إلى أية عوائد استثمارية تحققها
.هذا االسهامات بعد خصم أية نفقات متكبدة
يُس َّدد حساب كل عضو بالكامل ودون أية متأخرات في نفس يوم تقديم طلب العضوية 2-4
لألمني ،ال يحق للعضو تقديم الطلب لألمني إذا كان للعضو أية أرصدة إسهامات متأخرة تتعلق
 (LIPS).ببرنامج الحماية ضد فقدان الدخل
 -3مبالغ االشتراك في البرنامج
.يساهم كل عضو في البرنامج باملبلغ الذي تحدده الشركة الوصية 3-1
يلتزم كل عضو بتقديم املبالغ السنوية أو الشهرية لالشتراك في البرنامج ،إال إذا أخطرته 3-2
.الشركة الوصية خطيًا بخالف ذلك
يمكن سداد مبالغ االشتراك التي تنص عليها القاعدة  1-3على مدى فترات سنوية أو 3-3
.شهرية
تخطر شركة الحماية الدولية لطاقم الطائرة العضو بقرب انتهاء التغطية التأمينية املمنوحة 4-3
له خالل ثالثني ) (30يو ًما قبل انتهاء التغطية التأمينية ،وبنهاية هذه الفترة يُمنَّح العضو فترة
سماح مدتها ثالثني )يو ًما( تستمر خاللها التغطية التأمينية؛ خالل فترة السماح ُيخطَّر العضو
عبر بريد الشركة االلكتروني أو البريد املسجل أو الهاتف بقرب انتهاء التغطية التأمينية
املمنوحة له ،وبانتهاء فترة السماح تنتهي التغطية التأمينية مباشرة إذا استمر العضو في عدم
سداد مبالغ االشتراك؛ يبني القسم  4ما ينبغي للعضو اتباعه إذا رغب في إعادة قيده كعضو
.في البرنامج
 -4استعادة العضوية
يجوز ألي عضو التقدم إلى الشركة الوصية إلعادة قيده كعضو في البرنامج في حال 4-1
إنهاء عضويته باختياره أو حال إنهاء عضويته نتيجة عدم سداد ما عليه من إسهامات في
.البرنامج
.تعتبر الشركة الوصية غير ملزمة بإعادة قيد أي شخص كعضو في البرنامج 4-2
الشركة الوصية غير ملزمة ببيان أسباب رفض إعادة قيد أي عضو سبق قيده في 4-3
.البرنامج
إذا وافقت الشركة الوصية على إعادة قيد أحد الطيارين كعضو في البرنامج ،يصبح هذا 4-4
منضما كعضو جديد ،باستثناء ما ينص عليه البند  5-4أدناه
.الطيار
ً
إذا كان السبب في إنهاء العضوية السابقة عدم سداد ما على العضو السابق من 4-4-1
مبالغ االشتراك في البرنامج ،فيشترط تحصيل املبالغ غير املس ّد َدة قبل موافقة الشركة الوصية
.على استعادة العضوية
تصبح مكافأة نهاية الخدمة املمنوحة للعضو املعاد قيده واملنصوص عليها في البند 4-4-2 -7
 1مستحقة السداد بداية من تاريخ االشتراك أو إعادة القيد في البرنامج ،وال تُطبَّق هذه
.املكافأة بأثر رجعي بناء على تاريخ االشتراك في البرنامج ألول مرة
يُشترط أن تنطبق الحالة الصحية اآلتية على الطيار قبل إعادة قيده كعضو في 4-4-3
:البرنامج
أن يعاني من مرض أو إصابة أو حالة صحية تم تشخيصها أو معالجتها أو تلقى 4-4-3-1
عالجا معينًا بعد
بسببها خدمات تشخيصية أو عالجية أو إذا وصف أحد األطباء للطيار
ً
تشخيص حالة صحية معينة ظهرت عليه أو تم اكتشافها بعد تاريخ التحاقه للعمل كطيار لدى
شركة طيران اإلمارات وأن تظهر هذه الحالة على العضو مجد ًدا خالل ستة وثالثني ) (36يو ًما

.املكافأة بأثر رجعي بناء على تاريخ االشتراك في البرنامج ألول مرة
يُشترط أن تنطبق الحالة الصحية اآلتية على الطيار قبل إعادة قيده كعضو في 4-4-3
:البرنامج
أن يعاني من مرض أو إصابة أو حالة صحية تم تشخيصها أو معالجتها أو تلقى 4-4-3-1
عالجا معينًا بعد
بسببها خدمات تشخيصية أو عالجية أو إذا وصف أحد األطباء للطيار
ً
تشخيص حالة صحية معينة ظهرت عليه أو تم اكتشافها بعد تاريخ التحاقه للعمل كطيار لدى
شركة طيران اإلمارات وأن تظهر هذه الحالة على العضو مجد ًدا خالل ستة وثالثني ) (36يو ًما
بداية من أول يوم يستحق فيه العضو املعاد قيده التغطية التأمينية بموجب برنامج الحماية
 (API).الدولية ألطقم الطيران
إذا كان السبب الوحيد النتهاء العضوية هو بلوغ العضو سن الستني ) 60عا ًما( فتنطبق 4-5
:الشروط اآلتية الستعادة العضوية
باستثناء ما ينص عليه البند  2-5-4أدناه ،يتم احتساب مستحقات العضوية خالل 4-5-1
.السنوات السابقة للعضو ضمن مستحقات مكافأة نهاية الخدمة املمنوحة
إذا تلقى العضو مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء عضويته السابقة بسبب بلوغه سن 4-5-2
صّم قيمة هذه املكافأة من أية مزايا يستحقها العضو الح ًقا والتي تشمل مكافآت
الستني ،تُخ ً
.نهاية الخدمة الالحقة
على كل عضو يُعاد قيده في البرنامج التسجيل في املوقع االلكتروني 4-5-3
وتأكيد سريان شهادته الصحية من الدرجة األولى الصادرة من ek.aircrewprotection.org
.الهيئة العامة للطيران املدني
في حال عدم سريان الشهادة الصحية من الدرجة األولى الصادرة من الهيئة العامة 4-5-3-1
للطيران املدني ،ال تُقبَّل استعادة العضوية لحني تصديق الهيئة العامة للطيران املدني على
.الشهادة الصحية
مع بلوغ العضو سن الستني وقبل استعادة عضويته في برنامج الحماية الدولي 4-5-3-2
لطاقم الطائرة ،إذا أُلغيت الشهادة الصحية من الدرجة األولى الصادرة من الهيئة العامة
للطيران املدني ،فتبقى الحالة الصحية املتسببة في إلغاء الشهادة الصحية شر ً
ط مسب ًقا لحني
بلوغ العضو سن الخامسة والستني )(65؛ ال يحق للعضو أية مزايا إذا كانت تسببت نفس
.الحالة الصحية في إنهاء عمل املوظف لدى شركة طيران اإلمارات ألسباب صحية
أي تزوير في التصديق على الشهادة الصحية من الدرجة األولى الصادرة من الهيئة 4-5-3-3
العامة للطيران املدني يترتب عليه إنهاء عضوية البرنامج ،وال يحق للعضو حينها استرداد ما
.قدمه من مبالغ االشتراك في البرنامج ،كما ال يحق له املطالبة بمكافأة نهاية الخدمة
بعد إعادة قيد الفرد في عضوية برنامج الحماية الدولية ألطقم الطيران إذا أُلغيت 4-5-3-4
شهادة العضو الصحية من الدرجة األولى الصادرة من الهيئة العامة للطيران املدني ،فعلى
لالطالع  Harvey Watt & Co.الطبية الخاصة به لشركة  EKالعضو املبادرة بتقديم تقارير
.عليها
 -5اإلخطارات ومسئوليات األعضاء
ِ
بإيقاف خدماتهم كطيارين ألسباب صحية (API) ،يخطر األعضاء )املستفيدين( شركة 5-1
على أن يتم هذا اإلخطار خالل ثالثني ) (30يو ًما من إخطارهم خطيًا أو شفهيًا من الهيئة
العامة للطيران املدني أو قسم الخدمات بشركة طيران اإلمارات بإيقاف خدمات الطيارين ،كما
بعد وفاة العضو أو إصابته بالعجز الكامل؛ يلتزم األعضاء ً
أيضا ) (APIيجب إخطار شركة
أو استقالتهم من شركة ) (APIعلى الفور في حالة استقالتهم من شركة ) (APIبإخطار شركة
.طيران اإلمارات أو إنهاء تعيينهم فيها
يجوز الشركة الوصية أو لشركة تقديم الخدمات االستشارية الصحية التي تتعاقد معها 5-2
الشركة الوصية أن تطالب العضو في أي وقت تحدده الشركة الوصية بإجراء فحوصات طبية
معينة أو االستعانة بخبير طبي أو إجراء فحص طبي خاص بالطيارين أو إجراء تقييم نفسي
على يد أخصائي أو أكثر حسبما تحدد الشركة الوصية ،ويتحمل العضو تكاليف كل تلك
اإلجراءات أو الفحوصات؛ يتم إرسال التقرير األصلي الصادر عن جهة الفحص إلى الشركة
الوصية مباشرة ،يترتب على االمتناع عن تسليم التقرير األصلي الصادر عن جهة الفحص
.إنهاء عضوية الطيار في البرنامج مع تغريم العضو مبالغ االشتراك التي قدمها بالكامل
على كل عضو أو من يتم ترشيحه كمستفيد أن يخطر الشركة الوصية في حال مطالبته 5-3
بمكافأة معينة ممنوحة له بموجب برنامج الحماية الدولية لطاقم الطائرة ،ويجب أن يشتمل
:اإلخطار على ما املستندات اآلتية
.إخطار بإلغاء الهيئة العامة للطيران املدني رخصة الطيار ألسباب صحية 3-5-1
.مستند طبي يثبت العجز الدائم حسب تقدير الهيئة العامة للطيران املدني 3-5-2
.مستند يثبت إنهاء عمل الطيار لدى شركة طيران اإلمارات ألسباب صحية 5-3-3
مستند يحدد املزايا التي تمتع بها العضو بموجب التأمني ضد فقدان رخصة شركة 3-5-4

على كل عضو أو من يتم ترشيحه كمستفيد أن يخطر الشركة الوصية في حال مطالبته 5-3
بمكافأة معينة ممنوحة له بموجب برنامج الحماية الدولية لطاقم الطائرة ،ويجب أن يشتمل
:اإلخطار على ما املستندات اآلتية
.إخطار بإلغاء الهيئة العامة للطيران املدني رخصة الطيار ألسباب صحية 3-5-1
.مستند طبي يثبت العجز الدائم حسب تقدير الهيئة العامة للطيران املدني 3-5-2
.مستند يثبت إنهاء عمل الطيار لدى شركة طيران اإلمارات ألسباب صحية 5-3-3
مستند يحدد املزايا التي تمتع بها العضو بموجب التأمني ضد فقدان رخصة شركة 3-5-4
.طيران اإلمارات
).مستند يثبت وفاة العضو )في حال املطالبة بمستحقات الوفاة 3-5-3
يمكن التأخير في سداد أية مستحقات في حال املطالبة بها بعد ثالثني ) (30يوم من 5-4
اإلخطار ،ورغم ذلك يتم سداد تلك االستحقاقات بالكامل بمجرد تصديق الشركة الوصية على
املطالبة بها؛ ال تُقبَّل أية مطالبات يتم تقديمها بعد أكثر من عام بداية بعد اإلخطار بإلغاء
الرخصة )راجع البند  1-5والبند  (1-3-5إال إذا أثبت العضو عجزه الطبي الكامل الذي
.استحال معه تقديم اإلخطار بإلغاء الرخصة
يجوز للشركة الوصية أن تطلب من أي عضو يطالب بأية استحقاقات له بموجب برنامج 5-5
تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية تراها الشركة الوصية ضرورية لتحديد املزايا )(API
.الواجب تقديمها
يجوز للشركة الوصية أو لشركة تقديم الخدمات االستشارية الصحية التي تتعاقد معها 5-6
الشركة الوصية أن تطالب العضو في أي وقت تحدده الشركة الوصية بإجراء فحوصات طبية
معينة أو االستعانة بخبير طبي أو إجراء فحص طبي خاص بالطيارين أو إجراء تقييم نفسي
على يد أخصائي أو أكثر حسبما تحدد الشركة الوصية ،ويتحمل العضو تكاليف كل تلك
اإلجراءات أو الفحوصات؛ يتم إرسال التقرير األصلي الصادر عن جهة الفحص إلى الشركة
الوصية مباشرة ،يترتب على االمتناع عن تسليم التقرير األصلي الصادر عن جهة الفحص
فورا مع تغريم العضو مبالغ االشتراك التي قدمها بالكامل
إنهاء عضوية الطيار في البرنامج ً
أو أية مطالبات قانونية ال ينص عليها البرنامج؛ تلتزم الشركة الوصية ببذل الجهود املناسبة
التي من شأنها حماية العضو ضد أي مكروه أو ضائقة مالية ،كما تلتزم الشركة الوصية ببذل
.كافة الجهود لضمان إتاحة جهة الفحص للعميل محليًا
الشركة الوصية غير ملزمة بإصدار أي إخطار استحقاق لحني تقديم العضو كافة الدالئل 5-7
واملستندات التي تطلبها الشركة الوصية لتتمكن من تحديد االستحقاقات الواجب سدادها
.بموجب برنامج الحماية الدولية لطاقم الطائرة
الشركة الوصية غير ملزمة بسداد أية مستحقات ألي عضو أو جهة مستفيدة يرشحها 5-8
.العضو أو أي فرد ممن يعوله هذا لعضو إال بعد أن تصدر الشركة الوصية إخطار االستحقاق
يستمر التزام األعضاء بسداد مبالغ االشتراك الشهرية )إال في حال عجزهم الطبي( 5-9
حتى بعد إنهاء عملهم كطيارين لدى شركة طيران اإلمارات ،ويستمر التزامهم بسداد هذه
.املبالغ حتى بداية استحقاقهم املزايا التي يقدمها برنامج الحماية الدولية لطاقم الطائرة
ال يجوز أن تتجاوز املزايا املمنوحة لألعضاء بموجب برنامج الحماية الدولية قيمة 5-10
.األصول املودعة في البرنامج في أي وقت من األوقات
في حال عدم كفاية رصيد صناديق البرنامج لسداد االستحقاقات التي يطالب بها 5-11
العضو بموجب القسم  ،6يتم توزيع عائد الصناديق بني األعضاء املطالبني بمستحقاتهم بشكل
نسبي بأقصى حد ممكن تسمح به األموال املودعة في الصناديق وحسبما ترتاي الشركة
.الوصية
في بعض الحاالت الخاصة )كزيادة عدد املطالبات فجاءة وبشكل كبير نتيجة مواجهة 5-12
مجموعة من الطيارين نفس الحادث خالل سفرهم( يتيح البرنامج إمكانية تخفيض املبالغ
الشهرية املمنوحة للمطالبني بمستحقاتهم وذلك حسب تقدير الشركة الوصية ،ويهدف ذلك إلى
ضمان قابلية تطبيق البرنامج حيث تتطلب الحاالت الخاصة املرونة في تطبيق القواعد ،وتتم
.موافاة األعضاء واملطالبني باستحقاقاتهم بإخطار خطي مدته ثالثة أشهر
 -6مستحقات اإلعاقة
بعد تحديد اإلعاقة تصدر الشركة الوصية إخطار استحقاق للعضو املعني يشتمل على 6-1
:االستحقاقات اآلتية
مبلغ  25,000درهم شهر ًيا مستحق السداد بحلول تاريخ تسلم العضو املبلغ اإلجمالي 6-1-1
للتأمني ضد فقدان رخصة شركة طيران اإلمارات أو بحلول تاريخ إنهاء عمل العضو كطيار
لدى شركة طيران اإلمارات ،حسب آخر تاريخ يحل منهما؛ ويستمر تقديم هذا املبلغ للعضو
حتى يصل العضو إلى سن الخامسة والستني )) (65باستثناء ما يرد في القسم  10بخالف
)ذلك
يزداد املبلغ الوارد أعاله سنويًا بحلول أول يوم في أول شهر بداية من أول عام يتلقى 6-1-2
فيه العضو املبلغ ،وتكون الزيادة بنسبة  %3على أال يتعدى املبلغ في النهاية  35,000درهم

مبلغ  25,000درهم شهر ًيا مستحق السداد بحلول تاريخ تسلم العضو املبلغ اإلجمالي 6-1-1
للتأمني ضد فقدان رخصة شركة طيران اإلمارات أو بحلول تاريخ إنهاء عمل العضو كطيار
لدى شركة طيران اإلمارات ،حسب آخر تاريخ يحل منهما؛ ويستمر تقديم هذا املبلغ للعضو
حتى يصل العضو إلى سن الخامسة والستني )) (65باستثناء ما يرد في القسم  10بخالف
)ذلك
يزداد املبلغ الوارد أعاله سنويًا بحلول أول يوم في أول شهر بداية من أول عام يتلقى 6-1-2
فيه العضو املبلغ ،وتكون الزيادة بنسبة  %3على أال يتعدى املبلغ في النهاية  35,000درهم
.شهريًا
يختلف ميعاد قبض مستحقات اإلعاقة من عضو آلخر حسب لوائح البنك الذي يتعامل 6-2
أمرا طبيعيًا
معه كل عضو وحسب حاالت التأخير أثناء التحويل البنكي ،وتعتبر هذه الحاالت ً
 (API).خارج عن سيطرة شركة
ليس في هذا القسم ما يحظر على الشركة الوصية تأخير سداد أية مستحقات حتى 6-3
الوفاء بكافة اإلجراءات الضرورية التي تطلبها الشركة الوصية أو شركة تقديم الخدمات
.االستشارية الصحية التي تتعاقد معها الشركة الوصية
مكافاة نهاية الخدمة 7-
7-1
إذا قرر العضو إنهاء عمله بنفسه )استقال( بصفته طيار في شركة طيران
اإلمارات أو التقاعد عند بلوغ سن خمسة وستني ) (65عا ًما ،تصدر الشركة الوصية
إخطار االستحقاقات لسداد مكافأة نهاية الخدمة إلى العضو كما يلي )جميع
):التواريخ املتزامنة مع آخر يوم في آخر شهر من الفترة الكلية
7-1-1
خالل أول  10أعوام من العضوية ،يُسدد  %10من حساب مبالغ
،االشتراك
7-1-2
من  10إلى  20عا ًما من العضويةُ ،يسدد  %15من حساب مبالغ
،االشتراك
7-1-3
من  20إلى  30عا ًما من العضوية ،يُسدد  %20من حساب مبالغ
،االشتراك
7-1-4
.من  30إلى  40عا ًماُ ،يسدد  %30من حساب مبالغ االشتراك
7-2
يجوز للشركة الوصية من وقت آلخر مراجعة مستوى مكافأة نهاية الخدمة وعند
استالم إخطار الخدمات االكتوارية زيادة أو تخفيض مكافأة نهاية الخدمة .سيُخطر
من املوقع الرسمي " "NEWSاألعضاء بهذه التغيرات في رابط
ek.aircrewprotection.org.
7-3
أثناء حساب مكافأة نهاية الخدمة ،إذا تم تحديد التخلف عن سداد دفعات سابقة ،
.سيتم خصم الدفعة املتخلفة عن السداد من مكافأة نهاية الخدمة
7-4
ال تُسدد مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يطالب العضو في آخر يوم من خدمته في
.شركة طيران اإلمارات
املساهمات في برنامج االستثمار
يجوز للعضو تقديم مساهمات إضافية تطوعية في برنامج االستثمار في هذه

املبالغ واالنتظام وفق ما يتم االتفاق عليه مع الشركة الوصية )بما في ذلك املبالغ
املقطوعة ،إن وجدت ،كما وعندما يحدد العضو( بشرط أن تكون هذه املساهمات غير
.مشروطة
يحق للعضو أن بصبح عض ًوا في البرنامج على الرغم من عدم تقديم أي
.مساهمات في برنامج االستثمار
مطالبات املكافأة – برنامج االستثمار
في أي وقت يجوز للعضو تغيير قيمة املبالغ املودعة في برنامج االستثمار لسداد

.الفوري للمبلغ املقطوع
وفق رأي الشركة الوصية ،إذا أصبح العضو فاق ًدا لألهلية وبموجب أي متطلبات
ذات الصلة باإلعفاء ،يجوز للشركات الوصية تغيير قيمة مبالغ العضو املودعة في
.برنامج االستثمار لسداد الفوري للمبلغ املقطوع
9-2-1
يُحدد املبلغ املقطوع املشار إليه في  1-9و 2-9أعاله بواسطة الشركات
.الوصية بالرجوع إلى قيمة مبالغ العضو املودعة في برنامج االستثمار
سددت إليه املبالغ
يجوز للعضو املساهمة ليصبح عضو في الخطة حتى إذا ُ
.املودعة في برنامج االستثمار بشرط استمرار سداد رسوم عضوية برنامج الحماية

88-1

8-2

99-1
9-2

9-3

ذات الصلة باإلعفاء ،يجوز للشركات الوصية تغيير قيمة مبالغ العضو املودعة في
.برنامج االستثمار لسداد الفوري للمبلغ املقطوع
9-2-1
يُحدد املبلغ املقطوع املشار إليه في  1-9و 2-9أعاله بواسطة الشركات
.الوصية بالرجوع إلى قيمة مبالغ العضو املودعة في برنامج االستثمار
سددت إليه املبالغ
يجوز للعضو املساهمة ليصبح عضو في الخطة حتى إذا ُ
.املودعة في برنامج االستثمار بشرط استمرار سداد رسوم عضوية برنامج الحماية

9-3

صرف مستحقات الوفاة – برنامج االستثمار 10-
10-1
بمجرد أن تستلم الشركة الوصية إثبات على وفاة العضو ،تقوم الشركة الوصي ة

بصرف مبالغ العضو في برنامج االستثمار في تاريخ الوفاة لتقديم املبلغ املقطوع نق ًدا
))مع خصم االلتزامات والضرائب ،إن ُوجدت ،من قيمة هذه املبالغ
10-2
بعد وفاة العضو ،يحق للشركة الوصية سداد هذه املكافأة من برنامج االستثمار
إلى املمثل الشخصي للعضو أو سداد هذه املكافأة إلى أو لصالح العائالت أو األقارب
األحياء للعضو )أو أي وريث ال يزال جنني وقت وفاة العضو أو أي أشخاص أو جهات
يقوم العضو بتسميتهم بصفتهم املستفيدين املحتملني ألي مكافأة مستحقة من برنامج
االستثمار وقت وفاة العضو (.بالحصص أو بالطريقة التي تحددها الشركة الوصية.
.يجوز للشركة الوصية االطالع على رغبات أو ترشيحات العضو دون التقيد بها
10-3
إذا لم تقوم الشركة الوصية بصرف املبالغ كليًا أو جزئيًا خالل عامني ،تسدد
الشركة الوصية رصيد هذه املكافأة بأكملها )حسب الحالة( إلى املمثل الشخصي
للعضو .باستثناء هذا إذا كانت بقية تركة العضو ال تؤول ملكيتها إلى وريث ،ال تُسدد
املكافأة املذكورة أو هذا الرصيد وتكون جز ًءا من البرنامج إعماالً لجميع أغراض
.البرنامج
صالحية القواعد وتعديلها11-
أسس البرنامج وقواعده منشورة على املوقع الرسمي لشركة الحماية الدولية 11-1
 ek.aircrewprotection.org.على ) (APIلطاقم الطائرة


النسخة الحالية للقواعد واألسس املنشورة على املوقع اإللكتروني هي النسخة 11-2
.السارية املعمول بها
تكون النسخة الحالية للقواعد واألسس )البند  2-11أعاله( في تاريخ تقديم 11-3
املطالبة هي النسخة املعمول بها للمطالبة .تكون شركة الحماية الدولية لطاقم الطائرة
مسؤولة عن تقديم النسخة الحالية املعمول بها من القواعد واألسس للعضو عند )(API
.تقديم مطالبة باالستحقاقات
تكون التغييرات التي تطرأ على القواعد واألسس منشورة تحت "األخبار" على 11-3
 ek.aircrewprotection.orgاملوقع الرسمي

النسخ الســابقة لألسس والقواعد تكون الغية عندما تكون النســخة الجديدة 11-4
منشــورة على املوقع الرســمي .تكون بنود وشــروط النسخ السابقة للقواعد واألسس
غير معمول بها وليس لها أي صالحية فيما عدا التاريخ الذي يخطر فيه برنامج حماية
طياري شركة طيران اإلمارات من فقدان الدخل األعضاء بأنها قد قامت بتغيير اسمها
 (API):إلى شركة الحماية الدولية لطاقم الطائرة
أي عضو كانت شهادته الطبية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران 11-4-1
ً
مؤهال لتلقي إخطار االستحقاق ويظل ) (GCAAاملدني
غير سارية يكون
).العضو مستح ًقا حتى يبلغ سن الستني
إذا كانت الشهادة الطبية من الدرجة األولى الصادرة عن 11-4-1-2
غير سارية وبالتالي أعيد ) (GCAAالهيئة العامة للطيران املدني
إصدارها وعاد العضو إلى منصبه في الطيران ،وال تسري القاعدة رقم
 1-4-11ويجب توجيه أي إخطار الحق باالستحقاقات إلى األعضاء
).ويظل األعضاء مستحقني حتى بلوغ سن الخمس وستني
ال يكون أي عضو يتلقى حاليًا االستحقاقات التي تترتب على 11-4-2
ً
مؤهال للحصول على إخطار االستحقاق بعد بلوغ سن
اإلخطار االستحقاق
).الستني
توفر الشركة الوصية القواعد واألسس باللغتني اإلنجليزية والعربية .بسبب 11-5
االختالفات البسيطة في القواعد ،والنص ،واملحتوى ،وتحديثات الطلب باملوقع
الرسمي ،تكون النسخة اإلنجليزية كما هي منشورة على املوقع اإللكتروني النسخة
.الرسمية املعتمدة

ً
مؤهال للحصول على إخطار االستحقاق بعد بلوغ سن
اإلخطار االستحقاق
).الستني
توفر الشركة الوصية القواعد واألسس باللغتني اإلنجليزية والعربية .بسبب 11-5
االختالفات البسيطة في القواعد ،والنص ،واملحتوى ،وتحديثات الطلب باملوقع
الرسمي ،تكون النسخة اإلنجليزية كما هي منشورة على املوقع اإللكتروني النسخة
.الرسمية املعتمدة
إنهاء منح العضوية12-
:ينتهي اشتراك أي من األعضاء في البرنامج في حالة 12-1
وفاة العضو؛ 12-1-1
ترك العضو الخدمة كطيار بشركة طيران اإلمارات تطوعيًا قبل بلوغه 12-1-2
سن الخمس وستني؛
بلوغه سن( الخمس وستني؛ 12-1-3
عند توجيه العضو إخطار إلى الشركة الوصية إلنهاء عضويته طوعيًا12-1-4 ،
ففي هذه الحالة تسقط عضويته في الحال بعد أن تتلقى الشركة الوصية هذا
اإلخطار .وفي هذه الحالة ،تسقط عضويته في الحال عند تقديمها للشركة
الوصية كذلك في حالة الدفع مقد ًما وف ًقا لالئحة  3.3وتستمر التغطية التأمينية
.حتى انتهاء صالحية الدفع مسب ًقا
أي عضو ينهي البرنامج طواعي ًة ،ال يكون مستح ًقا ملكافئة 12-1-4-1
.نهاية الخدمة باستثناء املنصوص عليه في القسم السابع
إذا أخفق العضو في سداد مبلغ االشتراك .إذا لم يسدد العضو ما 12-1-5
عليه من مبالغ اشتراك خالل فترة السماح املمنوحة له وهي  30يو ًما في تمام
الساعة  23:59بتوقيت دبي املحلي في آخر يوم للسداد والذي كان يجب تلقيه
.وف ًقا للبند 4-3
.في حالة تقديمه إخطار االستحقاق وسداد املكافأة 12-1-6
االستثناءات 13.
لن يتم دفع أي مكافأة ،أو فيما يتعلق بها ،ألي عضو تحت مظلة تأمني فقدان 13-1
رخصة شركة طيران اإلمارات ال يستحق صرف هذه املكافأة ما لم ُيقدم أسباب تُثبت
مرضه أو إعاقة ليتأهل لصرف هذه املكافأة )تفاصيل استثناءات فقدان رخصة شركة
.طيران اإلمارات متوفرة في دليل املوظف
أو فيما يتعلق ) (APIلن يتم دفع مكافأة شركة الحماية الدولية لطاقم الطائرة 13.2
بها ،ألي عضو يتمتع في نفس الفترة بمكافئة تحت مظلة برنامج التأمني على فقدان
رخصة شركة طيران اإلمارات إذا وافقت الشركة الوصية قانونيا ً على صرف مكافأة
وتم البدء في الصرف بعد  30يو ًما من ( (APIشركة الحماية الدولية لطاقم الطائرة
صرف مكافأة التأمني على فقدان رخصة شركة طيران اإلمارات .ال يوجد في هذا
القسم ما يمنع الشركة الوصية من تأخير صرف املكافأة حتى يتم استكمال اإلجراءات
املطلوبة بواسطة الشركة الوصية أو بواسطة الخدمات االستشارية الطبية التي
.تعاقدت معها الشركة الوصية
لن يتم دفع مكافأة أو ما يتعلق بها في حالة حدوث وفاة أو إعاقة لسبب من 13-3
:األسباب اآلتية
وجود حالة سابقة كما هو مدون في القسم ) (17من هذا املستند؛ 13-3-1
أن يسبب العضو لنفسه أي إصابة ،حالة جسدية ،مرض أو أي وضع 13-3-2
.بشكل متعمد
.االنتحار أو محاولة االنتحار 13-3-3
استخدام أو تعاطي أدوية غير قانونية؛ 13-3-4
أخطا مقصودة ،أو متعمدة ،أو مخفية؛ 13-3-5 5
ارتكاب أو محاولة ارتكاب عمل إجرامي؛ 13-3-6
قيادة سيارة أو ارتكاب حادثة سيارة أثناء تناول الكحوليات أو 13-3-7
املخدرات .سوف يتم اعتبار حادثة السيارة نتيجة لتعاطي مخدرات أو
كحوليات في حالة إثبات وجود الفرد تحت تأثير املخدرات أو الكحوليات؛
اإلصابة نتيجة تعرض الفرد لخطر داهم ومتعمد( إال في حالة محاولة 13-3-8
إنقاذ األرواح(؛
إذا لم يسدد العضو ما عليه من اشتراكات بما في ذلك اشتراك إعادة 13-3-9
التعيني )بالكامل حتى آخر
فترة شهرية يتم فيها صرف املكافأة؛
:يتم خفض االستحقاقات في الحاالت اآلتية 13-4

كحوليات في حالة إثبات وجود الفرد تحت تأثير املخدرات أو الكحوليات؛
اإلصابة نتيجة تعرض الفرد لخطر داهم ومتعمد( إال في حالة محاولة 13-3-8
إنقاذ األرواح(؛
إذا لم يسدد العضو ما عليه من اشتراكات بما في ذلك اشتراك إعادة 13-3-9
التعيني )بالكامل حتى آخر
فترة شهرية يتم فيها صرف املكافأة؛
:يتم خفض االستحقاقات في الحاالت اآلتية 13-4
حاالت اإلعاقة التي يتم التبليغ عنها ذاتيا ً )كما هو موضح في القسم 13-4-1
 .(18إذا تسببت حالة اإلعاقة في رفض الشهادة الطبية من الدرجة األولى
بشكل دائم وتم سداد مبلغ التأمني على فقدان رخصة شركة طيران اإلمارات،
شهرا من تاريخ استحقاق
يقتصر اإلخطار على فترة أربعة وعشرين )(24
ً
العضو لجزء من املكافئات ،أو تاريخ انتهاء وظيفة العضو كطيار في شركة
.طيران اإلمارات ،أو من تاريخ املوافقة القانونية ،أيهما أقرب
حاالت اإلعاقة لفترة محددة )كما هو موضح في القسم ) (18إذا 13-4-2
تسببت حالة اإلعاقة لفترة محددة في رفض الشهادة الطبية من الدرجة األولى
بشكل دائم وتم سداد مبلغ التأمني على فقدان رخصة شركة طيران اإلمارات،
شهرا من تاريخ استحقاق العضو لجزء
يقتصر اإلخطار على فترة ستني )(60
ً
من املكافئات ،أو تاريخ انتهاء وظيفة العضو كطيار في شركة طيران اإلمارات،
.أو من تاريخ املوافقة القانونية ،أيهما أقرب

االضطرابات النفسية ،أو العقلية ،أو العصبية )كما هو محدد في 13-4-3
القسم  .(18إذا تسبب االضطراب النفسي ،أو العقلي ،أو العصبي في رفض
الشهادة الطبية من الدرجة األولى بشكل دائم وتم سداد مبلغ التأمني على
فقدان رخصة شركة طيران اإلمارات ،يقتصر اإلخطار على فترة أربعة
شهرا من تاريخ استحقاق العضو لجزء من املكافئات ،أو تاريخ
وعشرين )(24
ً
انتهاء وظيفة العضو كطيار في شركة طيران اإلمارات ،أو من تاريخ املوافقة
.القانونية ،أيهما أقرب
13-4-4
في حالة إصدار إخطار االستحقاق للعضو املستفيد وف ًقا
للبند  ،1-4-13أو  ،2-4-13أو  3-4-13وتحسن حالته إلى الحد الذي يجعله
يحمل شهادة طبية من الدرجة األولى سارية ،ال يجوز للعضو املستفيد
االستفادة من البند  2-1-1-14فيما يتعلق بإخطار االستحقاق بتمديد تخفيض
شهرا ،على التوالي
.اإلخطار االستحقاق ألكثر من أربعة وعشرين أو ستني
ً
ما لم تصدر الشركة الوصية إخطار االستحقاق يؤكد مستحقات العضو 13. 5
.املستفيد
يجوز  (GCAA)،وف ًقا للوائح املعمول بها في الهيئة العامة الطيران املدني 13-6
للعضو الرجوع إلى العمل بواسطة خطة عالجية بديلة ومقبولة ،ال تتضمن إجراء عملية
جراحية أو تعاطي أدوية مكثفة على النحو الذي يحدده املستشار الطبي املؤهل إذا
لم يتم البدء في العالج ما لم يوفر العضو وثائق كافية توضح استبعاد خطة العالج إذا
.أمكن
إذا حصل العضو على جزء من مستحقات التأمني على فقدان رخصة شركة 13-7
طيران اإلمارات وصدر قرار رفض االستحقاقات؛ حيث إن املطالبة تقع ضمن القسم
 12ويتم استثناؤها ،يتم صرف مبلغ مسا ٍو لكامل قيمة مبلغ اشتراك العضو للعضو.
سوف تشكل هذه االستحقاقات انتهاء العضوية في شركة الحماية الدولية لطاقم
ولن يحصل العضو على أي مكافأة أو مساهمة أخرى .14.إنهاء ) (APIالطائرة
املكافأة وتغييرها
يجوز للشركة الوصية إلغاء إخطار االستحقاق السابق إصداره وفي هذه الحالة14-1 ،
تقوم الشركة الوصية بإلغاء مستحقات املكافأة للعضو في حالة اقتناع الشركة الوصية
:بما يلي
تحسن حالة العضو املستفيد إلى الحد الذي يكون فيه قد تعافى من 14-1-1
:حالة اإلعاقة التي أصابته طبقا ً للحاالت املقررة اآلتية
إذا كان العضو املستفيد يحمل شهادة طبية من الدرجة 14-1-1-1
األولى سارية وتم تعييه طيار تجاري






إذا كان العضو املستفيد يحمل شهادة طبية من الدرجة14-1-1-2-
األولى سارية ومضت فترة ثالث ) (3سنوات منذ تاريخ إصدار
.الشهادة الطبية من الدرجة األولى السارية
رفض العضو الحاصل علي التعويضات – بُنا ًء علي طلب من الشركة الوصية و 14-2
بتكلفة من العضو نفسه – إجراء فحص طبي بواسطة طبيب أخصائي أو تقييم نفسي

أو

األولى سارية وتم تعييه طيار تجاري






إذا كان العضو املستفيد يحمل شهادة طبية من الدرجة14-1-1-2-
األولى سارية ومضت فترة ثالث ) (3سنوات منذ تاريخ إصدار
.الشهادة الطبية من الدرجة األولى السارية
رفض العضو الحاصل علي التعويضات – بُنا ًء علي طلب من الشركة الوصية و 14-2
بتكلفة من العضو نفسه – إجراء فحص طبي بواسطة طبيب أخصائي أو تقييم نفسي
بواسطة مختص أو مختصني من اختيار الشركة الوصية .يتم تقديم التقرير الطبي
األصلي الصادر من املختصني إلى الشركة الوصية مباشرةً ،أو رفض العضو تقديم
.أي معلومات أو وثائق تطلبها الشركة الوصية
.أي تغيير يتم هو تغيير في قواعد البرنامج 14-3
أثناء حساب مبلغ املكافأة ،إذا تقرر حدوث إهمال سابق في سداد املبالغ 14-4
.املستحقة ،يتم طرح املبلغ )املبالغ( غير املسددة من مبلغ مكافأة الشهر األول
بلوغ العضو املستفيد سن انقضاء العضوية وهو خمس وستني عا ًما فيما عدا ما 14-5
.هو منصوص عليه في البند 4-11
الشركة املنوطة باإلدارة 15.
تتم مساعدة الشركة الوصية بواسطة مديري شركة الحماية الدولية لطاقم 15-1
الشركة املسؤولة عن اإلدارة والتي  BVI))،الطائرة ،ش ذ.م.م ،جزر العذراء البريطانية
قامت الشركة الوصية بتعيينها .سيتم مساعدة الشركة بواسطة االستشاريني :غاري
دون ،وداروين تريج ،وبيتر دافيس .يحق للشركة واالستشاريون العاملون بها الحصول
على مكافأة معقولة مقابل الخدمات التي يقدمونها .تكون هذه املكافأة وأي مصاريف
.متكبدة بشكل معقول قابلة لالسترداد من أصول البرنامج
يحق للشركة تعيني أو توظيف مدير مسؤول وتكون خدمات السكرتارية15-2 ،
واملحاسبني ،والخدمات االكتوارية مطلوبة ملساعدة اإلدارة في البرنامج وتقديم مكافأة
معقولة نظير هذه اإلدارة .تكون هذه املكافأة قابلة إلعادة االسترداد من أصول
.البرنامج
يحق للشركة الدخول في عقود للخدمات التي تحقق مزايا ومنافع للعضوية 15.3.
.بشكل مباشر أو غير مباشر
تقدم الشركة ً
أيضا تغطية تأمينية قانونية منفصلة ومستحقات الوفاة خارج 15-4
البرنامج وترد تفاصيلها في الجدول .16.االستثمارات والحسابات
تمتلك الشركة الوصية صالحيات استثمار األموال التي تخص البرنامج على 16-1
.النحو املسموح به قانونًا باالختصاص الذي تحتفظ به األموال
تقوم الشركة الوصية بفتح حسابات مناسبة ألنشطة التشغيل واالستثمار 16-2
.الخاصة بالبرنامج
تحتفظ الشركة الوصية بسجالت الحساب )الحسابات( التي توضح تفاصيل 16-3
معامالت البرنامج واستثماراته .يتم إنهاء هذه السجالت في الحادي والثالثني )(31
من ديسمبر ،بجانب الحسابات في الشهور االثنى عشر السابقة بانتها هذا اليوم.
تخضع هذه الحسابات للم ا رجعة السنوية بواسطة م ا رجعي الحسابات املعينني في
.البرنامج
يجب أن يتم استثمار جميع املساهمات املدفوعة بواسطة أو بالنيابة عن 16-4
مطروحا منها املكافأة أو النفقات إلدارة البرنامج وتمويل كل مسؤوليات
األعضاء
ً
البرنامج إلى الحد الذي يسمح به البرنامج .توفر الشركة الوصية ،في حالة وجود
استقطاعات لتمويل املكافأة أو النفقات لألعضاء حسابات كاملة لشرح هذه
.االستقطاعات

أو

التعويضات 17.
ال تتحمل الشركة الوصية ،أو أعضاء شركة الحماية الدولية لطاقم الطائرة 17-1
أو مديرو الشركة ،أو املستشارون العاملون بها ،أو االستشاريون ،أو مدير (API)،
السكرتارية ،أو موظفي اإلدارة ،أو أي شخص يعمل في املكتب لفترة أو كان يعمل في
املكتب ساب ًقا املسؤولية عن أي أضرار أو خسائر أو نفقات نتيجة أفعالهم أو نسيانهم
أثناء قيامهم بدورهم في العمل ،أو ما لم ينشأ عن اهمالهم الجسيم أو تضليل السلطة
.القضائية من حيث حياة أو عمل األشخاص أو االحتفاظ باملبالغ املالية
التعاريف 18-

السكرتارية ،أو موظفي اإلدارة ،أو أي شخص يعمل في املكتب لفترة أو كان يعمل في
املكتب ساب ًقا املسؤولية عن أي أضرار أو خسائر أو نفقات نتيجة أفعالهم أو نسيانهم
أثناء قيامهم بدورهم في العمل ،أو ما لم ينشأ عن اهمالهم الجسيم أو تضليل السلطة
.القضائية من حيث حياة أو عمل األشخاص أو االحتفاظ باملبالغ املالية
التعاريف 18-
املدقق/املحاسب :شركة إن يو إف للمحاسبني القانونيني ذ.م.م ،صندوق بريد ،121685
.دبي ،اإلمارات
االكتوارى :شركة االستشاريون االكتواريون املستقلون ،الطابق السادس ،غرف شارع ويل،
 38.شارع ويل ،كيب تاون  8001جنوب افريقيا
) (APIشركة الحماية الدولية لطاقم الطائرة API:
اإلعاقة/املصاب بإعاقة :يُعتبر العضو مصاب بحالة إعاقة إذا كان غير قادر على ممارسة
طيارا يعمل في
وأداء الوظائف والواجبات الضرورية واألساسية لوظيفته االعتيادية باعتباره
ً
شركة طيران اإلمارات بشكل يومي وبحسب ما هو مدرج لدى الشركة ،وذلك بسبب املرض أو
اإلصابة بعد تأكيد الهيئة العامة للطيران املدني في دولة اإلمارات العربية املتحدة على عدم
طيارا تجاريًا
.قدرته جسديًا على الطيران باعتباره
ً
برنامج فقدان رخصة شركة طيران اإلمارات :برنامج اإلجازات املرضية بشركة طيران
.اإلمارات كما هو موضح في دليل التوظيف بشركة طيران اإلمارات
املصاب بحالة عجز/العجز :الحالة التي تقبل فيها الشركات الوصية إثبات طبي معتمد
على أن العضو عاجز اآلن وستستمر حالة عجزه سواء جسديًا أم عقليًا نتيجة إلصابة أو
مرض أو إعاقة تحول دون استمرار وظيفة العضو الحالية ،ونتيجة لهذه اإلصابة أو املرض أو
.اإلعاقة تمنع من القيام بهذه الوظيفة؛ ويحمل مصطلح "املصاب بحالة عجز" املعنى ذاته
(API).العضو :املساهم في برنامج شركة الحماية الدولية لطاقم الطائرة
االضطرابات النفسية أو العقلية أو العصبية تعني أي متالزمة أو خلل أو اختالل
وظيفي أو اضطراب عقلي ،بغض النظر عن السبب بما في ذلك االختالالت أو االضطرابات
البيولوجية أو البيوكيماوية في الدماغ )باستثناء السكتة الدماغية أو الرضخ أو العدوى
الفيروسية أو مرض الزهايمر( أو وجود األعراض الجسدية أو انعدامها؛ تشمل هذه
االضطرابات على سبيل املثال ال الحصر اضطراب العاطفة الثنائي القطب واملتالزمة الدماغية
ِ
والذهان الهوسي االكتئابي
العضوية وانفصام الشخصية ومرض االضطراب الذهني
واالكتئاب واالضطراب االكتئابي والقلق واضطراب القلق و/أو غيرها من الحاالت دون املذكورة
أعاله التي يتم عالجها عادةً بمعرفة مقدم خدمات الصحة العقلية عن طريق العالج النفسي أو
األدوية النفسية أو أي طرق عالجية مشابهة أخرى ،وال تشمل االضطرابات الخرف الناجم عن
.اإلصابة بسكتة دماغية أو رضخ أو عدوى فيروسية أو مرض الزهايمر
.سن التقاعد القياسي :عندما يبلغ العضو عامه الخامس والستون
إخطار باالستحقاقات :اإلخطار الذي تصدره الشركات الوصية لتأكيد استحقاق املكافآت
.من صندوق االئتمان
حالة مرضية موجودة مسب ًقا :مرض أو إصابة أو حالة مرضية تم تشخيص إصابة العضو بها
أو عالجه منها أو تلقى خدمات عالجية أو تشخيصية لها أو تم وصف دواء له من جانب طبيب
لتشخيص أو عالج حالة مرضية معينة إذا ظهرت الحالة أو تم التعرف عليها بعد تاريخ انضمام
طيارا لدى شركة طيران اإلمارات وتمت اإلصابة بها ثانية خالل أول ستة
العضو بصفته
ً
وثالثني شهر عقب اليوم األول مباشرة من التغطية التأمينية للعضو مع شركة الحماية الدولية
إال أن ذلك ال يمنع العضو من املطالبة بالتعويض عن الفقدان اآلخر  (API)،لطاقم الطائرة
املستقل للدخل بموجب الخطة الذي ال يتعلق بالحالة املرضية املوجودة مسبقا الواردة أعاله.
))لالطالع على األعضاء املعاد قيدهم في البرنامج ،انظر القسم 4
للمنفعة املشتركة) (APIالبرنامج :البرنامج الذي وضعته شركة الحماية الدولية لطاقم الطائرة
.للعضوية
مدير البرنامج :الشخص أو املجموعة أو الجهة التي تعينها الشركة الوصية للمساعدة في
.إدارة البرنامج
اإلعاقات املبلغ عنها ذاتيًا :اإلعاقة التي تتميز بمظاهر ال يمكن التحقق منها بشكل فاطع
بإجراء االختبارات أو اإلجراءات املقبولة وفق املمارسات الطبية بما ذلك على سبيل املثال ال
الحصر :التعب املزمن أو حساسية تجاه املواد الكيميائية أو ظروف بيئية أز مرضية مزمنة
والتوقف عن التنفس أثناء النوم واألرق والدوار والغثيان وفقدان الوعي والصداع واآلالم أو
أعراض جسدية غير املفسرة طبيًا ومرض مينير والصداع النصفي وحاالت الصرع وأعراض
االجهاد املزمن واأللم العضلي الليفي ومتالزمة الحساسية الكيميائية املتعددة ومرض االرهاق
العصبي والشعور باإلرهاق وفقدان الطاقة والتصلب و التوجع  ،صفير األذن  ،التنميل ،

بإجراء االختبارات أو اإلجراءات املقبولة وفق املمارسات الطبية بما ذلك على سبيل املثال ال
الحصر :التعب املزمن أو حساسية تجاه املواد الكيميائية أو ظروف بيئية أز مرضية مزمنة
والتوقف عن التنفس أثناء النوم واألرق والدوار والغثيان وفقدان الوعي والصداع واآلالم أو
أعراض جسدية غير املفسرة طبيًا ومرض مينير والصداع النصفي وحاالت الصرع وأعراض
االجهاد املزمن واأللم العضلي الليفي ومتالزمة الحساسية الكيميائية املتعددة ومرض االرهاق
العصبي والشعور باإلرهاق وفقدان الطاقة والتصلب و التوجع  ،صفير األذن  ،التنميل ،
الهرش  ،فقدان السمع املجهول أو السريع  ،فقدان النظر املجهول أو السريع ،عمي األلوان ،
.أو التي تسبب مشاكل تنظيمية من فترة من وجهة نظر طبية بحتة
اإلعاقات الخاصة  :تتميز اإلعاقات بمظاهر ال يمكن التحقق منها بشكل قاطع بإجراء
االختبارات أو اإلجراءات املقبولة وفق املمارسات الطبية ولكن لها حاالت محددة ولفظية
وسريرية أو لديها تاريخ طبي موثق قبل االنضمام إلى شركة طيران اإلمارات أو شركة الحماية
الدولية أو ناجمة عن أسباب طبية موثقة وتحول دون القيام باألنشطة الحياتية الرئيسة مثل
.املهام البدنية الشاقة واملشي والتحدث والتعلم وتناول الطعام أو التنفس
بيتر  B،الشركة الوصية :تعني الشركة املؤسسة في غيرنسي وعنوانها املسجل في جناح
تحتفظ الشركة  GY1 2PU.بورت هاوس ،شارع سوسماريز ،سانت بيتر بورت ،غيرنسي
.الوصية بالحقوق القانونية واالئتمانية لحماية مساهمات العضوية
الهيئة :تعني الهيئة العامة للطيران املدني وهي هيئة اتحادية مستقلة معنية بمراقبة جميع
.أنشطة الكيران في اإلمارات العربية املتحدة

ملحق

املكافآت املقدمة بواسطة الشركة املسؤولة عن اإلدارة ولم يقدمها الشركة الوصية في(
)إطار البرنامج
مستحقات الوفاة 1.
1-1
أبرمت الشرمة اتفاقية مع شركة عمان للتأمني لتوفير تغطية تأمينية على
مستحقات الوفاة للعضوية في برنامج شركة الحماية الدولية .تتحمل شركة
عمان للتأمني مسؤولية التغطية والسياسة وتخضع لشروط وأحكام شركة عمان
.للتأمني
1-2
في حالة وفاو العضو املعني بصفته طيار في شركة طيران اإلمارات قبل
استالم املكافأة بموجب برنامج شركة الحماية الدولية ،تقوم الشركة بإصدار
إخطار االستحقاقات لسداد  100,000دوالر أمريكي إلى املستفيد الذي
يرشحه العضو املتوفي .في حالة لم يقم العضو بترشيح أي مستفيد بموجب
البوليصة ،تتواصل الشركة مع إدارة املوارد البشرية بشركة طيران اإلمارات
مباشرة للحصول على معلومات حول عائلة املسجلني في تقارير العائلة أو
.املستفيد
في حالة وفاة زوج )زوجة( العضو /خطيب)خطيبة( /أشخاص آخرين بينما يعمل 1-3
العضو بصفته طيار في شركة طيران اإلمارات قبل استالم أي مكافآت بموجب
برنامج الحماية الدولية ،تقوم الشركة بإصدار إخطار االستحقاقات لسداد
 50,000.دوالر أمريكي إلى العضو
1-4
ملا كانت شركة عمان للتامني املدير الوحيد للوصية ،في حالة وجود شروط وأحكام
تحول دون سداد املكافآت إلى املستفيد الذي حدده العضو ،يجوز اتخاذ أي من
:الحالتني التاليتني
1-4-1
تسدد الشركة إلى املستفيد كامل مساهمة العضو في
.البوليصة
1-4-2
.تسدد الشركة  15,000دوالر أمريكي للمستفيد املرشح
1-5
ألسباب املعتقدات الدينية ،يجوز لألعضاء رفض التأمني على الحياة/
الوفاة على أنفسهم /الزوج )الزوجة( /الخطيب )الخطيبة( /آخرون
التغطية القانونية 2-
2-1
تقدم الشركة بوليصة التغطية القانونية إلى الطيارين األعضاء في
.البرنامج
2-2
األعضاء املشمولني في البوليصة حتى  50,000دوالر أمريكي لتغطية
التكاليف القانونية ذات الصلة باإلجراءات املتخذة بواسطة الغير )باستثناء صاحب
العمل وشركة طيران اإلمارات( ضد العضو نتيجة مهام الطيران بينما العضو يؤدي
واجبه بصفته الطيار أو تشغيل طائرة تابعة لشركة طيران اإلمارات أو تحديد موقعها
.أو تطويرها على أن تسري القوانني املحلية لالختصاص القضائي املعني
يناير 
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التكاليف القانونية ذات الصلة باإلجراءات املتخذة بواسطة الغير )باستثناء صاحب
العمل وشركة طيران اإلمارات( ضد العضو نتيجة مهام الطيران بينما العضو يؤدي
واجبه بصفته الطيار أو تشغيل طائرة تابعة لشركة طيران اإلمارات أو تحديد موقعها
.أو تطويرها على أن تسري القوانني املحلية لالختصاص القضائي املعني
يناير 
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