اشتراطات وثيقة التأمين لمحترفي الغوص والسنوركل
طبقاً لقرار مجلس إدارة الغرفة تم إضافة شرط إلصدار  /تجديد بطاقة مزاولة المهنة الخاصة بمحترفي الغوص والسنوركل بضرورة الحصول
على وثيقة تأمين ضد حوادث الغوص والسنوركل طبقاً لالشتراطات التالية:

 -١في حالة صدور الوثيقة من مصر ،أن تكون من إحدى الشركات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
 -٢ضرورة استيفاء الوثيقة لجميع بنود التغطية التأمينية الموضحة في اشتراطات وثيقة التأمين.
 -٣يجب أن يتوافق الحد األدنى للتغطية التأمينية لكل بند من بنود اشتراطات وثيقة التأمين مع المبالغ الموضح في جدول االشتراطات.
اشتراطات وثيقة التأمين لمحترفي الغوص والسنوركل
 -١اإلخالء الطبي في حالة وقوع حادث  /إصابة الغوص :إلى أقرب منشأة مناسبة (بما في ذلك
حاالت االشتباه في مرض انخفاض الضغط)

الحد األدنى للتغطية التأمينية
 30000يورو أو ما يعادله
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 -٢اإلخالء الطبي في حالة وقوع حادث  /إصابة سنوركل :إلى أقرب منشأة مناسبة

 15000يورو أو ما يعادله

 -٣العالج الطبي الطارئ :العالج الطارئ لمرض انخفاض الضغط واإلصابات المتعلقة بأنشطة

 30000يورو أو ما يعادله

الغوص ،بما في ذلك العالج بالضغط العالي واالستشفاء (بما في ذلك التقييم الطبي األولي الطارئ

بالجنيه مصري
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للغوص واختبار الضغط العالي في حالة حاالت االشتباه في مرض انخفاض الضغط).
 -٤العالج الطبي الطارئ :العالج الطارئ للحوادث واإلصابات المتعلقة بأنشطة السنوركل  ،بما في  15000يورو أو ما يعادله
بالجنيه مصري
ذلك االستشفاء
 -٥العالج الطبي المتخصص :الضروري بعد حادث غوص (رعاية مبكرة بعد الحادث  ،بما في

 1500يورو أو ما يعادله

ودائما في
يوما من تاريخ الحادث
ً
ذلك إعادة التأهيل وعالج اإلجهاد الالحق للصدمة)  -حتى ً ٣٠
البلد الذي حدث فيه حادث الغوص  /السنوركل .
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 -٦مصاريف البحث واإلنقاذ :بعد حادث الغوص  /السنوركل فقط بما في ذلك الغوص في

 10000يورو أو ما يعادله

الكهوف.

 -٧الوفاة :في حالة حادث متعلق بأنشطة الغوص ( ٦٠٠٠يورو للغوص التقني)  ،في حالة حادث
متعلق بأنشطة السنوركل.

بالجنيه مصري

 10000يورو أو ما يعادله

بالجنيه مصري

 -٨العجز الدائم :في حالة وقوع حادث غوص أو حادث سنوركل

 5000يورو أو ما يعادله

 -٩المسؤولية المهنية.

 25000يورو أو ما يعادله

مع تمنياتنا لكم جميعا ً بالتوفيق،
غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية
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