
IMPORTANT INSURANCE NOTICE—READ CAREFULLY 
Loudoun County Public Schools does not provide medical or accident 
insurance for students injured while participating in school activities. 

 

 مدارس مقاطعة لودون العامة
 األعمال والخدمات المالیة

 21000 Education Court، Suite 301 
 20148أشبورن ، فیرجینیا  
 فاكس  252-1432) 571** ( 252-1270) 571( 
  lcpscontracts@lcps.org البرید اإللكتروني:   

 
 
 

 
 یرجى القراءة بعنایة  -إشعار تأمین ھام 

ال تقدم مدارس مقاطعة لودون العامة تأمینًا طبیًا أو تأمینًا ضد الحوادث للطالب المصابین أثناء مشاركتھم في األنشطة  
 المدرسیة.

 أعزائي أولیاء األمور والطالب:
 

تقاریر عن الطالب الذین أصیبوا بجروح عرضیة أثناء مشاركتھم في األنشطة المدرسیة ، بما في ذلك بعض  LCPSیتلقى مركز 
اإلصابات الخطیرة التي تتطلب عنایة طبیة مكلفة.  تتلقى خدمات المشتریات / إدارة المخاطر بشكل روتیني مكالمات من أولیاء  

كتھم في األنشطة المدرسیة ولیس لدیھم تغطیة تأمینیة أو لدیھم فواتیر تزید  األمور الذین أصیب أطفالھم بشكل عرضي أثناء مشار
 عما سیدفعھ تأمینھم. 

 
تأمینًا طبیًا أو تأمینًا ضد الحوادث للطالب المصابین أثناء مشاركتھم في األنشطة المدرسیة.  لكننا نقدم شراء   LCPSال یوفر  

 . K&K Insuranceطوعي للتأمین ضد حوادث الطالب من خالل 
 
خطًطا اختیاریة للتغطیة المقدمة على "أساس زائد" لإلصابات العرضیة التي قد تحدث    K&K Insuranceیقدم التأمین المقدم من  

 أثناء األنشطة المدرسیة أو حتى على مدار الساعة ، اعتمادًا على خیار االستحقاق الذي تختاره.
 
تدفع مزایا لتلك النفقات    K&K Student Accident Plansبولیصة أخرى ، فإن إذا كان لدیك بالفعل تغطیة تأمینیة من خالل   

المؤھلة التي لم یدفعھا التأمین األساسي الخاص بك.  إذا لم یكن ھناك تأمین آخر متاح لك ، فستوفر الخطط تغطیة لإلصابات 
 العرضیة على أساس أساسي. 

 .طط یجب النظر بعنایة في تسجیلك الطوعي في إحدى ھذه الخ
 

، یرجى االنتقال إلى ھذا الرابط:   K&Kلمزید من التفاصیل وللتسجیل في تغطیة تأمین حوادث الطالب في 
 kk.com-www.studentinsurance  3135-742-855-1أو االتصال بالرقم .
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قم بحمایة طفلك من خالل تأمین الطالب ضد  

الحوادث.  إذا لم یكن لدیك تأمین آخر ، فإن تأمین  
الطالب ضد الحوادث أمر حیوي.  إذا كان لدیك تأمین 

آخر ، فإن تأمین الطالب سیساعد في الحصول على  
 المقتطعة والدفع المشترك المبالغ 

خطط الحوادث من مرحلة ریاض األطفال حتى 
 نھایة التعلیم الثانوي المتاحة من خالل مدرستك:

 • حادث في المدرسة فقط 
 ساعة فقط 24• حادث لمدة  
 • طب األسنان الممتد  
 كرة القدم • 

 كیفیة التسجیل عبر اإلنترنت
سھالً ویجب أن یستغرق  یعد التسجیل عبر اإلنترنت أمًرا 

 بضع دقائق فقط. 
 kk.com-www.studentinsurance اذھب إلى  
 وانقر على زر "التسجیل اآلن".  
. ابدأ بإخبارنا باسم المنطقة التعلیمیة والوالیة التي یحضرھا أطفالك  1 

 بالمدرسة.
 . سنطلب اسم كل طالب ومستوى صفھ.2 
. سترى الخطط المتاحة وأسعارھا.  حدد التغطیة الخاصة بك وانتقل إلى  3 

 الخطوة التالیة.
 . سنطلب معلومات عنك ، مثل اسمك وعنوان بریدك اإللكتروني.4 
. بعد ذلك ، ستقوم بإدخال معلومات حول الطفل أو األطفال المراد  5 

 تغطیتھم.
 الخاصة بك.  eCheckمعلومات بطاقة االئتمان أو . أدخل 6 
 . أخیًرا ، اطبع نسخة من التأكید لالحتفاظ بھا في سجالتك.7 
لمزید من التفاصیل حول التغطیة بما في ذلك التكالیف والفوائد   

واالستثناءات وأي تخفیضات أو قیود ومصطلحات یمكن بموجبھا استمرار  
www.studentinsurance-سریان الوثیقة ، یرجى الرجوع إلى 

 kk.comاء التغطیة إال إذا كانت منطقة الدراسة  .  ال یستطیع الطالب شر
 الخاصة بھ ھي حامل وثیقة التأمین لدى شركة التأمین.

Proteja a su hijo con el seguro de accidentes 
paraestudiantes.Si ustednotieneotro 
seguro,estesegurodeaccidentespara 
estudiantes es fundamental. Si tiene otro 
seguro, el seguro de accidentes para 
estudiantespuedeayudarleapagarlos 
deducibles y copagos. 
 

Planes de accidentes para K-12 
disponibles a través de su escuela: 
• Sólo accidentes en la escuela 
• Solo accidentes, 24horas 
• Dental extendido 
• Fútbol 

 
Cómo inscribirse en línea 
Inscribirse en línea es fácil y sólo le tomará 
unos pocos minutos. 
Visite www.studentinsurance-kk.com 
y hagaclic en el botón“Enroll Now” 
(“Inscribirse ahora”). 

1. Comience por decirnos el nombre del distrito 
escolar y el estado en el que su hijo(a) va a 
la escuela. 

2. Solicitaremos el nombre y el grado de cada 
uno de losestudiantes. 

3. Verálosplanes disponibles y sustarifas. 
Seleccione su cobertura y continúe con el 
siguiente paso. 

4. Le solicitaremos información sobre usted, 
como su nombre y dirección de correo 
electrónico. 

5. Después, ingresará la información acerca 
del niño o niños que recibirá(n) cobertura. 

6. Ingrese la información de pago de su tarjeta 
de crédito o eCheck. 

7. Finalmente, imprima una copia de la 
confirmaciónpara sus registros. 

Para obtener más detalles, incluso costos, 
beneficios, exclusiones, y reducciones o 
limitaciones y lostérminos en virtud de loscuales 
esta póliza podría continuar en vigencia, consulte 
www.studentinsurance-kk.com. Los estudiantes pueden 
comprar la cobertura únicamente si su distrito escolar es 
titular deunapóliza con la compañía de seguros. 
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Remember to visit our website for faster enrollment: www.studentinsurance-kk.com 
Online Enrollment—Secured Accident Coverage can be purchased any time throughout the year. 

تغطیة حوادث الطالب 2022-2023  
Serviced by: K&K Insurance Group, Inc. Phone: 855-742-3135 

 

 

  60غضون    دوالر لكل إصابة.  شریطة أن یبدأ العالج من قبل طبیب مؤھل ومرخص في 25000تغطیة الحوادث فقط: توفر الوثیقة مزایا للخسارة بسبب إصابة مغطاة تصل إلى الحد األقصى للمزایا البالغة 
 أسبوًعا من تاریخ اإلصابة حتى الحد األقصى لالستفادة لكل خدمة كما ھو موضح أدناه.  52یوًما من تاریخ اإلصابة ، سیتم دفع المزایا مقابل المصاریف الطبیة المغطاة المتكبدة في غضون  

  جدول المنافع: الحد األقصى من المزایا المدفوعة كما ھو محدد أدناه. 
 

 حادث عالي الخیار فقط  حادث منخفض الخیارات فقط  ر قارن واخت
 دوالر (عن كل إصابة)   25000 دوالر (عن كل إصابة)  25000 أقصى فائدة: 
 0$ 0$ قابل للخصم:

   خدمات المستشفى الداخلي 

 الرسوم المعتادة والعرفیة ٪ من 80 دوالًرا في الیوم  150ما یصل إلى  مصاریف الغرفة والمجلس: (سعر الغرفة الخاص / شبھ الخاص)
 دوالر كحد أقصى في الیوم  1200 دوالر كحد أقصى في الیوم  600 النفقات المتنوعة

 تالٍ دوالًرا لكل یوم  40دوالًرا في الیوم األول /  60 دوالًرا لكل یوم تالٍ  25دوالًرا في الیوم األول /  40 زیارات الطبیب: (تقتصر على زیارة واحدة في الیوم)  

 عالج غرفة الطوارئ: 
 ساعة من وقت اإلصابة)  72(یجب تقدیم العالج في غضون   

 دوالر كحد أقصى  300 دوالر كحد أقصى  150

الرسوم المعتادة والعرفیة لإلجراء األول ، و  100الجراحة: (* یتم احتساب البدل:   ٪ من  50٪ من 
الرسوم المعتادة والعرفیة لكل إجراء إضافي  ٪ من  25الرسوم المعتادة والعرفیة لإلجراء الثاني ، و  

 عند إجرائھ من خالل شقوق مختلفة /  البوابات.) 

 دوالر كحد أقصى  1200 دوالر كحد أقصى  1000

٪ من الرسوم المعتادة والعرفیة (* یتم احتساب  100 جراح مساعد
٪ من الحد األقصى للجراحة للجراحة التي یتم 20البدل: 

 موضح أعاله).إجراؤھا كما ھو 

٪ من الرسوم المعتادة والعرفیة (* یتم احتساب البدل: 100
٪ من الحد األقصى للجراحة للجراحة التي یتم إجراؤھا 25

 كما ھو موضح أعاله). 

٪ من الرسوم المعتادة والعرفیة (* یتم احتساب البدل: 100 التخدیر وإدارتھ 
إجراؤھا كما  ٪ من الحد األقصى للجراحة للجراحة التي یتم 20

 ھو موضح أعاله).

٪ من الرسوم المعتادة والعرفیة (* یتم احتساب البدل: 100
٪ من الحد األقصى للجراحة للجراحة التي یتم إجراؤھا 25

 كما ھو موضح أعاله). 

   العیادات الخارجیة

 دوالًرا لكل یوم تالٍ  40دوالًرا في الیوم األول /  60 دوالًرا لكل یوم تالٍ  25دوالًرا في الیوم األول /  40  زیارات أطباء العیادات الخارجیة: (تقتصر على زیارة واحدة في الیوم) 

 دوالر كحد أقصى  600 دوالر كحد أقصى  200 األشعة السینیة للمرضى الخارجیین:

 دوالر كحد أقصى  600 دوالر كحد أقصى  300 المغناطیسي)خدمات التصویر التشخیصي للمرضى الخارجیین: (األشعة المقطعیة ، التصویر بالرنین 

 دوالر كحد أقصى  300 دوالر كحد أقصى  50 معمل العیادات الخارجیة: 

العالج الطبیعي للمرضى الخارجیین: (یقتصر على زیارة واحدة في الیوم. یشمل الوخز باإلبر ، 
العالج بالتدلیك ، المعالجة الحراریة ، العالج الحرارة الدقیقة ، التالعب ، اإلنفاذ الحراري ، 

 بالموجات فوق الصوتیة) 

دوالًرا لكل یوم تاٍل /   20دوالًرا في الیوم األول /  30 
 أیام كحد أقصى  5

دوالًرا لكل یوم تاٍل /   40دوالًرا في الیوم األول /  60
 أیام كحد أقصى  5

 دوالر كحد أقصى  800 أقصى دوالر كحد   300 خدمات االسعاف: (جوي و أرضي) 

 دوالًرا كحد أقصى 140 دوالًرا كحد أقصى  75 تأجیر المعدات الطبیة (یشمل أجھزة تقویم العظام)

دوالر كحد أقصى لكل مصطلح بولیصة إذا تم شراء   10000 خدمات طب األسنان:
الممتد.    األسنان  شراء   200خیار  یتم  لم  إذا  سن  لكل  دوالر 

 الممتد. خیار األسنان 

دوالر كحد أقصى لكل مصطلح بولیصة إذا تم شراء خیار   10000
 األسنان الممتد. 

 دوالر لكل سن إذا لم یتم شراء خیار األسنان الممتد.  500 

 دوالر كحد أقصى  200 دوالًرا كحد أقصى   75 الدواء الموصوف:

 دوالر كحد أقصى  400 دوالر كحد أقصى  200 مستشار: 

 ٪ من الرسوم المعتادة والعرفیة 100 ٪ من الرسوم المعتادة والعرفیة 100 النظارات أو العدسات الالصقة أو السمع: استبدال 

 
 
 

 ھذه سیاسة خاصة بحادث بطانیة. 

 

، وآخرون.  تخضع التغطیة لالستثناءات والقیود ، وقد ال   BACC-001-0909بموجب سلسلة نموذج بولیصة المجموعة رقم  AXIS Insurance Companyیتم تأمین تغطیة التأمین في الوالیات المتحدة من قبل شركة  
ستثناءات أو القیود وفقًا للدولة المحلیة أو  یة أو أوصاف الفوائد أو اال تكون متاحة في جمیع الوالیات والنطاقات القضائیة األمریكیة.  قد یختلف توفر المنتج ومیزات تصمیم الخطة ، بما في ذلك متطلبات األھل

 االستثناءات ، في السیاسة. قوانین الوالیة األمریكیة.  یتم تحدید الشروط واألحكام الكاملة للتغطیة ، بما في ذلك التواریخ الفعالة للتغطیة والمزایا والقیود و
 القسط مع مقدار المزایا المختارة. یعتمد مقدار المزایا المقدمة على الخطة المختارة ؛  سوف یختلف  

الطبي الرئیسي.  عالوة على ذلك  ال یتم تنسیق ھذا التأمین مع أي خطة تأمین أخرى.  ال یوفر تغطیة طبیة رئیسیة أو تغطیة طبیة شاملة ولم یتم تصمیمھ لیحل محل التأمین
 علیھ في قانون حمایة المریض والرعایة المعقولة التكلفة. ، فإن ھذا التأمین لیس الحد األدنى من الفوائد األساسیة كما ھو منصوص 
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الدفع لمرة واحدة لتغطیة الحوادث اختر خطة التغطیة الخاصة بك: 
 لخطط التغطیة المدرجة أدناه -یرجى مالحظة 

تاریخ سریان التغطیة: تسري تغطیة الشخص في وقت الحق من تاریخ استكمال نموذج التسجیل في حادث الطالب واستالم   
 قسط التأمین من قبل الشركة أو تاریخ سریان السیاسة الصادرة إلى مدرستھ أو منطقة مدرستھ.

انت فیھ تغطیتھ ساریة المفعول لمدة اثني تاریخ انتھاء التغطیة: تنتھي التغطیة في أقرب وقت من التاریخ الذي ك
عشر شھًرا أو في الیوم األول من العام الدراسي التالي.  تتوقف جمیع التغطیة إذا قام حامل الوثیقة بإلغاء البولیصة  

 أو عندما یتوقف الشخص عن كونھ شخًصا مؤھالً وفقًا للتعریف أدناه.
  ى المطالبة التي تحدث قبل انتھاء التغطیة.لن یؤثر إنھاء التغطیة ألي سبب من األسباب عل  

 
ن   ا ن س أل ا ب  ط ع  ن  م ا ن س ا ن  و د  ب

 

 ساعة   24حادث لمدة  
 على مدار الساعة.  قبل وأثناء وبعد المدرسة.    

 عطالت نھایة األسبوع والعطالت وكل الصیف بما في ذلك المدرسة الصیفیة. 
 الریاضات التي ترعاھا المدرسة والریاضات الالمنھجیة باستثناء كرة القدم في المدرسة الثانویة   

خیار منخفض  
 خیار عالي 

$92.00 
$136.00 

خیار منخفض  
 خیار عالي 

$82.00 
$126.00 

 ساعة (تغطیة الصیف فقط)   24حادث لمدة 
 یبدأ الصیف في الیوم األول بعد انتھاء العام الدراسي. 

 ینتھي الصیف في الیوم األول من العام الدراسي التالي.  

خیار منخفض  
 خیار عالي 

$31.00 
$44.00 

خیار منخفض 
 خیار عالي 

$21.00 
$34.00 

 حادث في المدرسة 
لمجدولة.  األنشطة أو األنشطة الریاضیة  خالل الفصل الدراسي العادي ، في مبنى المدرسة أثناء وجود المدرسة في الفصل.  السفر المباشر وغیر المنقطع من وإلى المنزل والدروس ا  

سة برعایة و األنشطة أو الریاضة الخاضعة لإلشراف أثناء التواجد في سیارة التي ترعاھا المدرسة وتشرف علیھا باستثناء كرة القدم في المدرسة الثانویة.  السفر من وإلى المدر
 مفروشة أو معتمدة من المدرسة. 

خیار منخفض  
 خیار عالي 

$29.00 
$37.00 

خیار منخفض  
 خیار عالي 

$20.00 
$28.00 

 تمدید األسنان (حادث فقط) 
تقتصر على تواریخ سریان سیاسة الشخص المشمول   -ساعة أو تغطیة كرة القدم   24أو على مدار   At-Schoolامتدت التغطیة التكمیلیة إلى الطالب مع تغطیة  

 إصابة دوالر لكل  10000٪ من الرسوم المعقولة بحد أقصى 80وخیار تغطیة الحوادث فقط المحدد.  یستبدل تغطیة األسنان القیاسیة بتغطیة 

  

 مدرسة ثانویة لكرة القدم 
 لعب أو ممارسة كرة القدم بانتظام.  استشر قسم األلعاب الریاضیة الخاص بك للحصول على تعلیمات التسجیل. 

خیار منخفض  
 خیار عالي 

$145.00 
$221.00 

خیار منخفض  
 خیار عالي 

$136.00 
$212.00 

 كرة القدم في المدرسة الثانویة (ربیع فقط) 
الرابطة الریاضیة في مدرستك الثانویة  لالعبین الجدد الذین یشاركون في تدریبات الربیع وغیر مؤمن علیھم بالفعل تحت تغطیة كرة القدم.  یتم تحدید المواسم الریاضیة من قبل  

 بالوالیة.

خیار منخفض  
 خیار عالي 

$64.00 
$94.00 

خیار منخفض  
 خیار عالي 

$55.00 
$84.00 

خیار منخفض  المدرسة الثانویة لكرة القدم (یغطي جمیع ألعاب القوى)حادث في 
 خیار عالي 

$174.00 
$258.00 

خیار منخفض 
 خیار عالي 

$156.00 
$240.00 

خیار منخفض   ساعة (یغطي جمیع ألعاب القوى) 24كرة قدم في المدرسة الثانویة وحادث لمدة 
 خیار عالي 

$237.00 
$357.00 

خیار منخفض  
 عالي خیار  

$218.00 
$338.00 

 

 حول تغطیتك
. األشخاص المؤھلون: طالب حامل الوثیقة الذین یسجلون ویقدمون المساھمة  1

الممیزة المطلوبة للتغطیة المختارة ھم أشخاص مؤھلون بموجب السیاسة.  اعتمادًا  
السنوات الدراسیة ما  على التغطیة المختارة ، قد تستمر التغطیة بعد التخرج وبین 

 لم یسجل الشخص في منطقة تعلیمیة مختلفة. 
. سیاسة الماجستیر موجودة في ملف مع منطقة المدرسة وھي سیاسة غیر قابلة  2 

 للتجدید.  تغطیة الطالب 
 المحدد غیر قابل للتجدید ویتطلب من الطالب إعادة التسجیل في كل عام دراسي.  
 . ھذه سیاسة منافع محدودة. 3 
. تاریخ نفاذ التغطیة: یصبح التأمین ساریًا بالنسبة للطالب الذي یسجل ویقدم  4 

 مساھمة القسط المطلوبة في آخر التواریخ التالیة:
 أ.  تاریخ سریان الوثیقة ؛  
ب.  التاریخ الذي تتلقى فیھ الشركة نموذج التسجیل المكتمل للطالب ودفع قسط   

 ب.التأمین المطلو
الشخص المؤھل ساري المفعول بأي حال   لن یصبح التأمین على

 من األحوال قبل تاریخ سریان الوثیقة.
. تاریخ إنھاء التغطیة: تنتھي التغطیة في أقرب وقت من  5 

 التاریخ: لم یعد ھو أو ھي مؤھالً 
الشخص ، نھایة فترة التغطیة لمدة عام واحد أو تاریخ انتھاء  

غى حامل الوثیقة  سیاسة المدرسة.  تتوقف جمیع التغطیة إذا أل
الوثیقة أو عندما یتوقف الشخص عن أھلیتھ.  لن یؤثر إنھاء  

التغطیة ألي سبب من األسباب على المطالبة بحادث مغطى وقع  
 قبل تاریخ اإلنھاء.

. التسجیل المتأخر: یمكن شراء التغطیة في أي وقت خالل العام  6 
ق في  الدراسي.  ال یوجد تخفیض في قسط التأمین ألي فرد یلتح 

 أواخر العام.
. اإللغاء: لن یتم إلغاء تغطیتك بموجب السیاسة ، وبناًء علیھ ، 7 

 ال یجوز استرداد األقساط بعد قبولھا من قبل الشركة.

 التسجیل عبر اإلنترنت على: 
www.StudentInsurance-kk.com 

 أو عن طریق البرید باستخدام استمارة التسجیل المرفقة.
 . استكمال وفصل استمارة التسجیل.1 
 AXIS. إجراء شیك أو حوالة بریدیة مستحقة الدفع لـ 2 
شركة تأمین.  ال ترسل مبالغ نقدیة.  الشركة لیست مسؤولة عن  

 المدفوعات النقدیة.
 . اكتب اسم طفلك على الشیك أو الحوالة المالیة.3 
. استیفاء استمارة التسجیل بالبرید اإللكتروني مع رد المبلغ المدفوع  4 

 إلى: 
 للتأمین ، K&Kمجموعة  
 2338ص.  ب  
 2338-46801فورت واین ، إن  
. سیكون الشیك الملغى أو فواتیر بطاقة االئتمان أو كعب الحوالة  5 

 المالیة ھو إیصالك وتأكید الدفع.
. احتفظ بھذا الكتیب للرجوع إلیھ في المستقبل.  لن یتم إرسال  6 

 السیاسات الفردیة إلیك.

 سیاسة الخصوصیة 
نعلم أن خصوصیتك مھمة بالنسبة لك ونسعى جاھدین   نحن.

 لحمایة سریة بیاناتك غیر العامة
معلومات شخصیة.  نحن ال نكشف عن أي معلومات شخصیة  

 غیر عامة عن عمالئنا أو السابقین
العمالء ألي شخص ، باستثناء ما یسمح بھ القانون أو یقتضیھ.    

اإللكترونیة نعتقد أننا نحافظ على الضمانات المادیة و
 واإلجرائیة المناسبة لضمان

 أمن معلوماتك الشخصیة غیر العامة.  
 

Administered by: 
K&K Insurance Group, P.O. Box 2338, 
Fort Wayne, IN 46801-2338 

 
 تدار من قبل:

 ،   2338للتأمین ، ص.   K&Kمجموعة  
2338-46801فورت واین ، 

. 

 قطع البطاقة واالحتفاظ بھا لسجالتك ✁
STUDENT INSURANCE CARD 

 
Student’s Name  

If premium has been paid, the student whose name appears 
above has been insured under a Policy issued to: 

 
School District:  
Accident Only Coverage: □ 24-HOUR □ 24-HOUR (Summer Only Coverage) 
□ AT-SCHOOL □ FOOTBALL □ FOOTBALL (Spring Only) □ EXTENDED DENTAL 

Paid by Check #  Amount Paid:  Date Paid:  
Policy #  

Underwritten by: AXIS Insurance Company 
Claims Questions: K&K Insurance Group, Inc. 

1712 Magnavox Way • Fort Wayne, IN 46801 • 800-237-2917 

http://www.studentinsurance-kk.com/


 استثناءات عامة 
 

ینتج عنھ ما لم یتم توفیر التغطیة تحدیدًا و جزئیًا ، عن أي مما یلي أو باإلضافة إلى أي استثناء خاص بمزایا أو تغطیة تغطیة ، لن یتم دفع المزایا مقابل أي خسارة ناتجة بشكل مباشر أو غیر مباشر ، كلیًا أ
باالسم في الوصف  قسم المزایا أو قسم شروط التغطیة: 

 . تعمد األذى الذاتي أو االنتحار أو أي محاولة عاقلة أو مجنونة ؛ 1
 . ارتكاب أو الشروع في جنایة أو اعتداء. 2 
 . ارتكاب أعمال شغب أو تمرد أو المشاركة الفعلیة فیھا. 3 
لحرب المعلنة أو غیر المعلنة أو العمل الحربي أو أي عمل من أعمال الحرب . ا 4 

 المعلنة أو غیر المعلنة ما لم تنص ھذه السیاسة على وجھ التحدید ؛
. الرحلة في الطائرة أو الصعود إلیھا أو النزول منھا ، باستثناء إذا كان راكبًا  5 

 على متن شركة طیران تجاریة مجدولة بانتظام ؛
. السفر في أي طائرة یملكھا أو یؤجرھا أو یدیرھا أو یتحكم فیھا حامل الوثیقة أو  6 

 أي من الشركات التابعة لھ أو الشركات التابعة لھ.  ان
سیتم اعتبار الطائرة "مسیطر علیھا" من قبل حامل الوثیقة إذا كان من الممكن   

 استخدام الطائرة كما یرغب حامل الوثیقة في المزید
 یوًما في أي عام ؛ 15أیام متتالیة ، أو أكثر من  10أكثر من  
. المرض أو المرض أو العجز الجسدي أو العقلي أو العدوى البكتیریة أو  7 

 ة أو العالج الطبي أو الجراحي ، (بما في ذلك الفیروسی 
التعرض ، سواء كان عرضیًا أم ال ، لعوامل فیروسیة أو بكتیریة أو كیمیائیة)   

 سواء كانت الخسارة ناتجة بشكل مباشر أو غیر مباشر عن
العالج باستثناء أي عدوى بكتیریة ناتجة عن جرح أو جرح خارجي عرضي أو  

 ؛  ابتالع عرضي لطعام ملوث
. االبتالع الطوعي ألي مخدر أو عقار أو سم أو غاز أو أبخرة ، ما لم یتم 8 

 وصفھ أو تناولھ بتوجیھ من الطبیب وتم تناولھ وفقًا للجرعة الموصوفة ؛ 

. تشغیل أي نوع من المركبات أو وسیلة النقل تحت تأثیر الكحول أو أي  9
 مخدر أو مخدر أو مسكر آخر

وف تم تقدیم تحذیر كتابي للشخص المؤمن علیھ  بما في ذلك أي دواء موص 
 بعدم تشغیل السیارة 

 أو وسیلة النقل أثناء أخذھا.  تحت تأثیر الكحول  
ألغراض ھذا االستثناء ، تعني "حالة سكر" ، على النحو المحدد في قوانین   

 السیارات في الوالیة التي حدثت فیھا الخسارة المغطاة ؛ 
 ھ.  الشخص المؤمن علیھ . تسمم الشخص المؤمن علی 10  
یعتبر مخمورا بشكل قاطع إذا تجاوز المستوى في دمھ المقدار الذي یُفترض   

 بھ الشخص ، بموجب 
قانون المكان الذي وقع فیھ الحادث ، لیكون تحت تأثیر الكحول في حالة   

 تشغیل سیارة ، بغض النظر عن 
م النظر في تقریر  ما إذا كان یقود بالفعل سیارة ، عند حدوث اإلصابة.  سیت  

تشریح الجثة من فاحص طبي مرخص أو تقریر مسؤول تنفیذ القانون أو  
 عناصر مماثلة 

 دلیل على تسمم الشخص المؤمن علیھ ؛  
 . حادث إذا كان الشخص المؤمن لھ ھو مشغل محرك 11  
مركبة وال تمتلك رخصة مشغل مركبة صالحة ، ما لم: (أ) یحمل الشخص   

 لحین المؤمن لھ متعلمین صا 
تصریح و (ب) یتلقى الشخص المؤمن علیھ تعلیمات من مدرب تعلیم القیادة   

 ؛ 
. التصعید ، خالل نشاط مغطى ، إلصابة تعرض لھا الشخص المؤمن  12  

 علیھ قبل المشاركة في ھذا النشاط المغطى 
 ما لم تستلم الشركة بیانًا طبیًا كتابیًا من طبیب الشخص المؤمن علیھ ؛  

. المشاركة في أي أنشطة خطرة بما في ذلك الریاضة من المركبات التي تسیر  13 
الجلید أو مركبة النقل المؤتمتة (جمیع التضاریس أو المركبات ذات العجالت  على  

من النوع المماثل) ، والمراكب المائیة الشخصیة ، والغوص في السماء ، والغوص  
 تحت الماء ، والغوص الجلدي ، والتعلیق 

  القفز بالمظالت أو استكشاف الكھوف أو القفز بالحبال أو القفز بالمظالت أو تسلق 
 الجبال ؛ 

 . العالج الطبي أو الجراحي ، إجراء التشخیص ، 14 
إعطاء التخدیر ، أو الحادثة الطبیة أو اإلھمال ، بما في ذلك سوء الممارسة ما لم   

 یحدث أثناء عالج 
 إصابة مغطاة  أو  
 . لن تُدفع المزایا مقابل الخدمات أو العالج الذي یقدمھ أي شخص: 15 
 ن قبل حامل الوثیقة ؛ أ.  موظف أو محتفظ بھ م  
 ب.  الذین یعیشون في منزل الشخص المؤمن علیھ ؛   
ج.  أحد أفراد األسرة المباشرین ، بما في ذلك الشریك المحلي ، سواء بالنسبة    

 للشخص المؤمن علیھ أو المؤمن لھ 
 زوج؛  أو   
د.  الشخص المؤمن علیھ.   

 
 

 

لن یتم اعتبار ما یلي مصاریف مغطاة ضروریة من الناحیة الطبیة ما لم یتم توفیر التغطیة على وجھ التحدید:   النفقات المستبعدة
. الجراحة التجمیلیة ، باستثناء الجراحة الترمیمیة الالزمة نتیجة إصابة 1

 مغطاة ؛
أو  2   ، أو عالج صحي  أو جراحة ،   ، أو روتیني  اختیاري  أي عالج   .

(أ)   التي:  اإلمدادات  معالجة  أو   ، خدمة  أي  ذلك  في  بما   ، فحص 
تعتبرھا الشركة تجریبیة أو استقصائیة ؛  و (ب) لم یتم التعرف علیھا 

 بشكل عام 
 الممارسة الطبیة المقبولة في الوالیات المتحدة ؛  
 فات الطبیة أو الشراء أو اإلصالح أو . الفحص أو الوص3 

 استبدال الكراسي المتحركة ، المشدات ، األجھزة ، تقویم العظام  

 تعریفات الحوادث فقط:
 

 یُقصد باإلصابة المغطاة اإلصابة الجسدیة العرضیة:
. التي یتحملھا الشخص المؤمن علیھ كنتیجة مباشرة لحادث مغطى  1 

ج الجسم ویحدث أثناء تغطیة  غیر مقصود وغیر متوقع یكون خار
 الشخص المصاب 

 بموجب السیاسة ساریة المفعول ؛ 
. التي تنتج بشكل مباشر ومستقل عن جمیع األسباب األخرى لحادث  2 

 مغطى ؛  و
 . التي تحدث أثناء مشاركة ھذا الشخص في تغطیة3 
نشاط.  یجب أن تحدث اإلصابة المغطاة من خالل وسائل عرضیة.    

ات التي لحقت بالمؤمن لھ في أي حادث مغطى ، بما في  جمیع اإلصاب
 ذلك الحاالت ذات الصلة والمتكررة 

أعراض ھذه اإلصابات ، تعتبر إصابة واحدة  

 ، أو أجھزة تقویم العظام ؛ 
. المعاملة في أي إدارة مخضرم أو منشأة اتحادیة أو تابعة للوالیة ،  4 

 ما لم یكن ھناك التزام قانوني بالدفع ؛ 
الخدمات أو العالج التي یقدمھا األشخاص الذین ال یتقاضون عادةً  . 5 

 رسوًما مقابل خدماتھم ، ما لم یكن ھناك التزام قانوني بذلك
 یدفع؛ 
. إصالح أو استبدال األطراف االصطناعیة الموجودة والعینین 6 

 والحنجرة.
 
 
 
 
یُقصد بھ حدث مفاجئ وغیر متوقع ومحدد ومفاجئ یحدث بالصدفة   حادث أو عرضي: 

 في وقت ومكان محددین أثناء تغطیة الشخص المؤمن لھ بموجب ھذه السیاسة. 
 
یتكبدھا الشخ   التي  المغطاة: المصروفات  نیابة عنھ  المصاریف  بالفعل أو  المؤمن لھ  ص 

 للعالج والخدمات والتوریدات 
أو    المعالجة  تاریخ  في  تكبدھا  تم  قد  المغطاة  المصروفات  تعتبر  السیاسة.   تغطیھا ھذه 

 الخدمة أو التورید الذي أدى إلى ظھور 
 المصاریف أو الرسوم ، تم تقدیمھا أو الحصول علیھا.  

كان الشخص المؤمن لھ یعلم بوجودھا في تاریخ . معالجة إصابة ناتجة عن حالة  7
 وقوع الحادث المغطى ، ما لم 

 تلقت الشركة إفادة طبیة كتابیة من طبیبھ.  
 لن یتم بأي حال من األحوال دفع إجمالي مدفوعات الشركة للمؤمن علیھ   
تجاوز الشخص الحد األقصى اإلجمالي لجمیع منافع الحوادث الطبیة الموضحة في   

 افع.جدول المن
االستثناءات األخرى التي تنطبق على ھذه المیزة موجودة في قسم االستثناءات   

 المشتركة.
 
 

ا: یقصد بھا الخدمات الطبیة التي:   ضروریة طبیً
. ضروریة لتشخیص أو عالج أو رعایة اإلصابة المغطاة التي یتم  1  

 وصفھا أو تنفیذھا ؛ 
ا للممارسة الطبیة ؛  و 2    . یفي بالمعاییر المقبولة عموًم
  3.  . بأمر من طبیب ویتم إجراؤھا تحت رعایتھ أو إشرافھ أو أمره

 
 

مزایا الموت العرضي والنزول من الخدمة    
 

 
یوًما من وقوع الحادث المغطى. 365یجب أن تحدث الخسارة المغطاة خالل   

دوالر أمریكي لجمیع الخسائر  500000لن یتم دفع أكثر من الحد اإلجمالي البالغ    
المشمولة والحوادث المغطاة واإلصابات المغطاة التي یعاني منھا جمیع المؤمن علیھم    

األشخاص نتیجة أي حادث مغطى یقع تحت أحد    
شروط التغطیة.  یُدفع ھذا الحد اإلجمالي مرة واحدة فقط ،     
الة تطبیق أكثر من شرط تغطیة واحد ، سندفع المبلغ األكبر.في ح   

إذا كان ھذا المبلغ ال یسمح لجمیع األشخاص المؤمن علیھم بدفع ھذه المبالغ    
تنص السیاسة بخالف ذلك ، سیكون المبلغ المدفوع ھو نسبة خسارة الشخص المؤمن    

حد اإلجمالي.علیھ إلى إجمالي جمیع الخسائر ، مضروبة في ال  

COVERED LOSS BENEFIT AMOUNT 

Loss of Life $10,000 
Loss of Two or More Hands or Feet $10,000 
Loss of Sight of Both Eyes $10,000 
Loss of Speech and Hearing (in Both Ears) $10,000 
Loss of One Hand or Foot and Sight in One Eye $10,000 
Loss of One Hand or Foot $5,000 
Loss of Sight in One Eye $5,000 
Loss of Speech $5,000 
Loss of Hearing (in Both Ears) $5,000 
Loss of Hearing in One Ear $2,500 
Loss of Thumb and Index Finger of the same Hand $2,500 
Exposure and Disappearance Included 

 



Student Accident Enrollment Form (School Year 2022-2023) 

 kk.com-www.StudentInsurance  قم بالتسجیل عبر اإلنترنت للحصول على خدمة أسرع على
 أو أكمل ھذا النموذج وأرسلھ بالبرید

 

 ) 2023-2022الطالب حادث (العام الدراسي استمارة قید 

      االسم األخیر للطالب: 

       االسم األول للطالب: :

    تاریخ الوالدة:   االسم األوسط للطالب 

      عنوان الشارع: 

   الرمز البریدي   الوالیة  مدینة

      اسم منطقة المدرسة (مطلوب): 

       اسم المدرسة: 

ف  ص ل ا ى  و ت س □م ما قبل الروضة / ھیدستارت      □ روضة أطفال / ابتدائي    المدرسة الثانویة / أعاله  □  المدرسة المتوسطة  □   

    توقیع ولي األمر أو الوصي: 

  رقم الھاتف   البرید االلكتروني   التاریخ

  تحقق من اختیارك:  -خیارات خطة التأمین على الطالب  
 

منخفض خیار  خطط تغطیة الحوادث فقط   خیار عالي  

ساعة ، مع أسنان ممتدة 24  □ $92.00 □ $136.00 

ساعة ، بدون أسنان ممتدة  24  □ $82.00 □ $126.00 

ساعة ، في الصیف فقط ، مع تمدید األسنان  24  □ $31.00 □ $44.00 

ساعة ، في الصیف فقط ، بدون تمدید األسنان   24   □ $21.00 □ $34.00 

تمدید األسنانفي المدرسة ، مع   □ $29.00 □ $37.00 

 28.00$ □ 20.00$ □ في المدرسة ، بدون أسنان ممتدة 

 221.00$ □ 145.00$ □ كرة قدم المدرسة الثانویة ، سنة كاملة ، مع تمدید أسنان  

 212.00$ □ 136.00$ □ كرة قدم المدرسة الثانویة ، سنة كاملة ، بدون أسنان ممتدة 

المدرسة العالیة ، في الربیع فقط ، مع أسنان ممتدة لالعبین الجدد كرة قدم     □ $64.00 □ $94.00 

 84.00$ □ 55.00$ □ كرة قدم المدرسة الثانویة ، في الربیع فقط ، بدون أسنان ممتدة لالعبین الجدد 

ألعاب القوى كرة القدم في المدرسة الثانویة وفي المدرسة ، مع أغطیة أسنان ممتدة لجمیع     □ $174.00 □ $258.00 

 240.00$ □ 156.00$ □ كرة القدم في المدرسة الثانویة وفي المدرسة ، بدون أغطیة أسنان ممتدة جمیع ألعاب القوى 

ساعة ، مع أغطیة أسنان ممتدة لجمیع ألعاب القوى   24كرة قدم مدرسیة عالیة و     □ $237.00 □ $357.00 

ساعة ، بدون أغطیة أسنان ممتدة جمیع ألعاب القوى   24عالیة و  كرة قدم مدرسیة     □ $218.00 □ $338.00 

   ال ترسل نقدًا  أرفق شیًكا بإجمالي السداد المستحق الدفع إلى: شركة أكسیس للتأمین.  یتم قبول الشیكات أو الحواالت المالیة أو بطاقات االئتمان.
  $ المبلغ االجمالي 

تحذیر من االحتیال في الصفحة التالیة  -انظر مالحظة مھمة   

Mail this completed form with payment back to: K&K Insurance Group, P.O. Box 2338, Fort Wayne, IN 46801-2338 

 2338-46801، فورت واین ،  K&K Insurance Group� P.O.  2338أرسل ھذا النموذج المكتمل بالبرید مع إعادة الدفع إلى: 

http://www.studentinsurance-kk.com/


Complete this section only if you wish to pay with a Credit Card 
Full name as it appears on card 
First Name:  MI:  Last Name:  
Billing Address (if different than above) 
Street #  Address  Apt #  
 
City:  State:  Zip:  

Card Number: ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ Expiration Date: Month: ■■ Year: ■■■■ 
Cardholder signature:  

Company does not issue refunds nor accept responsibility for cash payments. (Rejection of check or credit card by bank for any reason, will invalidate insurance.) 

 

BACC-004-0909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكمل ھذا القسم فقط إذا كنت ترغب في الدفع ببطاقة ائتمان
 االسم الكامل كما یظھر على البطاقة  
 _________________اسم العائلة: _____________:MI _____________االسم األول: 

 ورد أعاله)عنوان إرسال الفواتیر (إذا كان مختلفًا عما 
 ____________________رقم الشارع عنوان  # 
 
__________المدینة: _____________والیة__________رمز  



تحذیر من االحتیال  -مالحظة مھمة    
 

آیالند وویست   ولویزیانا ورود  وإلینوي  التحدید لسكان أركنساس  بشكل عام ، وعلى وجھ   •
فیرجینیا: أي شخص یقدم عن قصد مطالبة كاذبة أو احتیالیة بدفع خسارة أو منفعة أو یقدم 
تخضع  أن  ویمكن  جریمة  بارتكاب  مذنب   تأمین  طلب  في  خاطئة  معلومات  عمد  عن 

 لغرامات والحبس.
 
• بالنسبة لسكان والیة أالباما: أي شخص یقدم عن قصد مطالبة كاذبة أو احتیالیة لدفع خسارة   

بارتكاب جریمة وقد   أو  یقدم عن قصد معلومات كاذبة في طلب التأمین ، مذنب  منفعة أو 
 یتعرض لغرامات تعویض والحبس في السجن ،  أو أي مزیج منھا. 

 
• بالنسبة للمقیمین في كولورادو: من غیر القانوني تقدیم حقائق أو معلومات خاطئة أو غیر  

على  االحتیال  محاولة  أو  االحتیال  بغرض  تأمین  شركة  إلى  قصد  عن  مضللة  أو  كاملة 
الشركة.  قد تشمل العقوبات السجن والغرامات والحرمان من التأمین والتعویضات المدنیة.   

تأمین   أو غیر  أي شركة  خاطئة  معلومات  أو  حقائق  علم  یقدم عن  تأمین  لشركة  وكیل  أو 
االحتیال على   محاولة  أو  االحتیال  بغرض  المدعي  أو  الوثیقة  حامل  إلى  أو مضللة  كاملة 
التأمین   الدفع من عائدات  تعویض مستحق  أو  بتسویة  یتعلق  فیما  المدعي  أو  الوثیقة  حامل 

 ضمن إدارة الوكاالت التنظیمیة.یجب إبالغ قسم التأمین في كولورادو 
 
• بالنسبة لسكان مقاطعة كولومبیا: تحذیر: یعد تقدیم معلومات خاطئة أو مضللة إلى  
جریمة.    آخر  شخص  أي  أو  التأمین  شركة  على  االحتیال  بغرض  التأمین  شركة 
لشركة   یجوز   ، ذلك  إلى  باإلضافة  الغرامات.   أو   / و  السجن  العقوبات  تشمل 

قبل  التأمین رفض مز بالمطالبة من  تتعلق  تقدیم معلومات كاذبة  تم  إذا  التأمین  ایا 
 مقدم الطلب. 

 
• بالنسبة لسكان فلوریدا: أي شخص یقوم عن قصد وبقصد بإیذاء أو خداع أو خداع   

أي شركة تأمین یقوم بتقدیم بیان مطالبة أو طلب یحتوي على أي معلومات خاطئة  
 بارتكاب جنایة من الدرجة الثالثة. أو غیر كاملة أو مضللة یعتبر مذنباً  

 
• بالنسبة للمقیمین في والیة كنتاكي: أي شخص یقوم عن قصد وبقصد االحتیال   

أي   على  یحتوي  تأمین  طلب  بتقدیم  آخر  شخص  أي  أو  تأمین  شركة  أي  على 
بأیة حقائق   تتعلق  معلومات خاطئة مادیًا أو یخفي ، بغرض التضلیل ، معلومات 

 تأمینًا احتیالیًا  الفعل ، وھو جریمة. متعلقة بذلك یرتكب 
 

• بالنسبة للمقیمین في مین وتینیسي وواشنطن: یعتبر تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة أو   •
العقوبات  مضللة عن علم إلى شركة تأمین بغرض االحتیال على الشركة جریمة.  وتشمل 

 السجن والغرامات والحرمان من المزایا التأمینیة.

•  

• بالنسبة لسكان والیة أوریغون: قد یكون أي شخص یقدم عن قصد وعن عمد مطالبة كاذبة   •
یقدم عن قصد أو عن عمد معلومات خاطئة في طلب  أو احتیالیة لدفع خسارة أو منفعة أو 
السجن.  في  والحبس  لغرامات   یتعرض  وقد  جریمة  بارتكاب  مذنباً   ، التأمین 

والیة مار للمقیمین في  بالنسبة  أو  •  أو عن عمد مطالبة كاذبة  یقدم عن قصد  أي شخص  یالند: 
احتیالیة لدفع خسارة أو منفعة أو یقدم عن قصد أو عن عمد معلومات خاطئة في طلب التأمین ،  

 مذنب بارتكاب جریمة وقد یتعرض لغرامات وغرامات  الحبس في السجن. 

•  

معلومات خاطئة أو مضللة في  • بالنسبة للمقیمین في نیو جیرسي: أي شخص یقوم بتضمین أي    •
 طلب الحصول على بولیصة تأمین یخضع لعقوبات جنائیة ومدنیة. 

•  

• بالنسبة للمقیمین في نیو مكسیكو: أي شخص یقدم على علم بذلك دعوى كاذبة أو احتیالیة لدفع    •
یكون   وقد  جریمة  بارتكاب  مذنب  تأمین ھو  طلب  في  كاذبة  معلومات  یقدم  أو  فائدة  أو  خسارة 

 للغرامة الجنائیة.   عرضة

•  

شركة    • أي  االحتیال على  وبقصد  قصد  یقوم عن  أي شخص  نیویورك:  في  للمقیمین  بالنسبة   •
أي   على  یحتوي  مطالبة  بیان  أو  تأمین  على  للحصول  طلب  بتقدیم  آخر  شخص  أي  أو  تأمین 

بالوقا تتعلق  مادة  بأي  المتعلقة  المعلومات  تضلیل  بغرض  یخفي  أو   ، مادیًا  كاذبة  ئع   معلومات 
آالف   خمسة  تتجاوز  ال  مدنیة  لعقوبة  یخضع  كما   ، جریمة  یعتبر  احتیالي  تأمین  فعل  بارتكاب 

 دوالر والقیمة المعلنة للمطالبة لكل مخالفة من ھذا القبیل. 

•  

• بالنسبة للمقیمین في والیة أوھایو: أي شخص یقوم ، بقصد االحتیال أو العلم بأنھ یسھل عملیة    •
بتقدیم طلب أو رفع دعوى تحتوي على بیان كاذب أو مخادع ، یكون    احتیال ضد شركة تأمین ، 

 مذنباً بارتكاب االحتیال في مجال التأمین. 

•  

• بالنسبة لسكان أوكالھوما: تحذیر: أي شخص یقوم عن قصد وبقصد إیذاء أي شركة تأمین أو    •
التي تحتوي ع  التأمین  لى أي معلومات  خداعھا أو خداعھا ، بتقدیم أي مطالبة لعائدات بولیصة 

 خاطئة أو غیر كاملة أو مضللة مذنب بارتكاب جنایة. 
 
 

بالنسبة للمقیمین في والیة بنسلفانیا: أي شخص یقوم عن قصد وبقصد االحتیال على أي •  
شركة تأم أو أي شخص آخر بتقدیم طلب للحصول على تأمین أو بیان مطالبة یحتوي على  

التضل بغرض  یخفیھا  أو  مادیًا  خاطئة  مادیة أي  حقیقة  بأیة  المتعلقة  المعلومات  فإن   ، یل 
 تلتزم  عمل تأمین احتیالي ، وھو جریمة ویعرض ھذا الشخص لعقوبات جنائیة ومدنیة. 

• بالنسبة لسكان تكساس: أي شخص یقدم عن قصد مطالبة كاذبة أو احتیالیة لدفع خسارة یكون  
 سجن الوالیة. مذنباً بارتكاب جریمة وقد یتعرض للغرامات والحبس في 

 
• بالنسبة للمقیمین في فرجینیا: قد یكون أي شخص قد انتھك قانون الوالیة بقصد االحتیال أو   

 معرفة أنھ یسھل عملیة احتیال ضد شركة تأمین.
 

 
 
 

[ AXIS-FRAUD 0221 ] 
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