
المشاكل األكثر ترارا ف سفن الرحالت البحرية

إلغاء أو مقاطعة الرحلة البحرية (٤٦٬٥ ٪) و الحاجة إل مساعدة طبية (٢٤٬٨٪) هما
المشلتان الرئيسيتان ف السفن و الت تؤثر عل ركاب السفينة ، و مشاكل أخرى

تتعلق باألمتعة و الت تسبب ١٨٬٤٪ من االنتاسات ، و هذا وفقًا للبيانات الت تقدمها "
" InterMundial seguros

 و يل هذه المشالت ، مشالت أخرى تتعلق بوسائل النقل (٦٬٦٪)  أو العودة و نقل األدوات الصحية (٢٬٦٪) ، وفقًا للبيانات
الت قدمتها هيئة الوساطة ف تأمين السفر.

من المشاكل الصحية األكثر ترارا أثناء الرحالت البحرية تفاقم األمراض الموجودة بالفعل ، مشالت الجهاز التنفس و المعدة ،
و الغثيان و حاالت طوارئ األسنان.

حقيقة أن سفن الرحالت البحرية تتطلب حجوزات مقدمة تفسر لماذا يون اإللغاء هو المشلة األكثر تأثيرا عل ركاب هذه السفن
، و الذين يتعرضون لرسوم إلغاء عالية للغاية ، حسب ما أشارت إليه الشركة.

ف السياق ذاته ، كارلوس يوسيدا ، المدير الفن للشركة أوضح أيضا أن شراء الخدمات العالجية و الصحية عل متن السفينة هو
أمر ملف إل حد ما ، و قد يصل إل مائة يورو نظير استشارة طبية ما.

و لهذا السبب ، فإن المزيد و المزيد من ركاب سفن الرحالت البحرية يقومون بشراء تأمينات سفر مخصصة لهذا النوع من
.الشاط متن السفينة و عل امل ، علفل بتغطية الرحلة بالتت  " interMundial Seguros" هذه الحالة فإن هيئة السفر ، و ف

يغط الضمان الرعاية الصحية عل مدار اليوم ، باإلضافة إل رسوم اإللغاء و ضياع األمتعة أو سرقتها ، و التأخير ف مغادرة
وسائل االنتقاالت ،  و رسوم انتقال أحد األقارب ف حالة إذا احتاج الراكب لرعاية خاصة كعالج ف المستشف ، أو ف حالة
العودة مبرا إل وطنه قبل انتهاء الرحلة الستمال عالج ف المستشف أو لوفاة أحد أفراد األسرة ، و غيرها من االحتماالت. 

إن عدد المسافرين باستخدام سفن الرحالت البحرية قد ازداد بمقدار عشرة ماليين خالل العشر سنوات الماضية، و من المتوقع
أن يصل هذا الرقم إل ٢٥٬٣ مليون بنهاية العام الحال ، و هذا وفقًا للبيانات الت تقدمها المنظمة الدولية لخطوط النقل البحري
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