
الشروط  واألحكام  الخاصة بحماية املشتريات
لحاملوو االبططاقاتت في ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة

 
االقسمم ااألوولل
تعارريیفف عامة

 
فيیما يیلي سرردد بالعباررااتت االتي تحملل معاننٍ محددددةة٬، ووتكوونن لهھا نفسس االمعاني االمبيینة إإززاائهھا حيیثما ووررددتت مكتووبة

بأحررفف ااستهھالليیة كبيیررةة.
التلف العارض

يراد بها البنود التي ال تعود صالحة لتأدية الوظائف املخصصة لها نتيجة تحطم أجزائها أو
تعرضها لعطل جوهري أو هيكلي نتيجة لحادث.

الحد اإلجمالي السنوي للتأمني
.يیرراادد بهھا االحدد ااألقصى االمددفووعع لحاملل االبططاقة منن قبلل شرركة االتأميینن خاللل مددةة سرريیانن االووثيیقة

األعمال
يیرراادد بهھا (1) تجاررةة أأوو حررفة أأوو مهھنة؛ بما في ذذلكك تلكك االتي يیتمم مماررستهھا على أأساسس االددوواامم االكاملل أأوو االددوواامم
االجززئي أأوو االعملل االمؤؤقتت٬، أأوو٬، (2) أأيي نشاطط قانووني آآخرر يیماررسهھ االشخصص للحصوولل على ااألموواالل أأوو أأيي مقابلل

مادديي آآخرر.
البطاقة املقبولة

يیرراادد بهھا بططاقاتت ااالئتمانن أأوو بططاقاتت االخصمم االمباشرر لبططاقاتت فيیززاا االبالتيینيیة بيیززنيیسس / كووميیررشيیالل ٬،االبالتيینيیة
ووإإنفيینيیتت ووسيیجنتشرر وو سيیجنتشرر بيیززنيیسس / كووميیررشيیالل ضمنن االمنططقة ااإلقليیميیة.

حاملو البطاقة املقبولني
يیرراادد بهھا حاملوو بططاقاتت فيیززاا االمقبوولة االسارريیة وواالمفتووحة ااوو أأيي جهھة إإصدداارر ااخررىى (اابما فيیهھا االبططاقاتت ااإلضافيیة
بمووجبب نفسس حسابب االبططاقة ااألصليیة) وواالتي تتمتع بمرركزز مالي جيیدد (أأيي غيیرر ملغاةة أأوو معّلقة أأوو عليیهھا متأخررااتت)
.عندد االمططالبة وواالذذيینن يیحقق لهھمم ااستالمم ددفعاتت ماليیة أأوو االمززاايیا ااألخررىى االمنصووصص عليیهھا بمووجبب هھھھذذهه االووثيیقة

شركة التأمني
	رقم  	القيد  	بهيئة  ،2007		لسنة    6	أأميیرريیكانن هھھھوومم أأشوورراانسس كوومباني (فررعع ددبي)٬،  	مسجلة  	بموجب  	القانون  	اإلتحادي  	لدولة  	اإلمارات  	العربية  	املتحدة  	رقم  

2008		يوليو    6		بتاريخ    ،613392		رخصة  	تجارية  	رقم    ،(79)	التأمني  

املؤمن له
يیرراادد بهھ حاملل ااوو حاملوو االبططاقة االمقبوولة االمؤؤهھھھليینن للحصوولل على االتغططيیة االتأميینيیة.

الفقدان والسرقة
يیرراادد بهھ االفقدداانن سهھووااً ااوو االسررقة بووااسططة شخصص آآخرر ددوونن مساعددةة االمؤؤمنن لهھ ووررضائهھ ااوو تعاوونهھ.

الأموال
يیرراادد بهھا االعمالتت االنقدديیة ااوو االووررقيیة سارريیة ااإلستخدداامم وولهھا قيیمة إإسميیة.

االددفعاتت
يیرراادد بهھا االددفعة االتي تقوومم بسددااددهھھھا شرركة االتأميینن بمووجبب شررووطط ووااحكامم هھھھذذهه االووثيیقة.

الحد األقصى للحادثة الواحدة
يیرراادد بهھ االحدد ااألقصى للمبلغ االمددفووعع بمووجبب االووثيیقة للحاددثة االووااحددةة االمغططاهه.

مددةة االووثيیقة
يیرراادد بهھا االمددةة منن يیوومم 1 ااكتووبرر 2015 لغايیة يیوومم 31 مايیوو 2016 .

القريب
يیعني ززووجج/ززووجة حاملل االبططاقة بمووجبب االززووااجج االشررعي٬، وواالددهه/وواالددتهھ٬، وواالدد/وواالددةة ززووجتهھ٬،جددهه/جددتهھ٬، اابنهھ/اابنتهھ٬،
اابنن ززووجتهھ٬، بنتت ززووجتهھ٬، ااإلبنن ااوو ااإلبنة بالتبني االشررعي٬، حفيیددهه/حفيیددتهھ٬، شقيیقق٬، شقيیقة ززووجتهھ٬، أأختهھ٬، أأختت

ززووجتهھ٬، صهھررهه٬، عمهھ٬، عمتهھ٬، اابنة أأخخييهه/أأختهھ٬، اابنن أأخيیهھ/أأختهھ٬، اابنن/بنتت عمهھ/عمتهھ أأوو خالهھ/خالتهھ.
االسررقة باإلكررااهه

تعني ااألخذذ غيیرر االقانووني لممتلكاتت حاملل االبططاقة بووااسططة شخصص أأوو أأشخاصص مستخددميینن في ذذلكك االعنفف أأوو
االتهھدديیدد بالعنفف٬، وواالذذيینن يیتسببوونن في إإلحاقق٬، أأوو يیهھددددوونن بإلحاقق٬، ضرررر بددني بحاملل االبططاقة ووبززووجتهھ وو/أأوو شرريیكتهھ

بمووجبب االقانوونن االمددني وو/أأوو أأططفالهھ االذذيینن تقلل أأعماررهھھھمم عنن 21 عاًما.
مسروق

األشياء  	املأخوذة  	باإلكراه  	و/أو  	تحت  	التهديد  	أو  	اختفاء  	الشئ  	من  	مكان  	معروف  	في  	ظل  	ظروف



اابنن ززووجتهھ٬، بنتت ززووجتهھ٬، ااإلبنن ااوو ااإلبنة بالتبني االشررعي٬، حفيیددهه/حفيیددتهھ٬، شقيیقق٬، شقيیقة ززووجتهھ٬، أأختهھ٬، أأختت
ززووجتهھ٬، صهھررهه٬، عمهھ٬، عمتهھ٬، اابنة أأخخييهه/أأختهھ٬، اابنن أأخيیهھ/أأختهھ٬، اابنن/بنتت عمهھ/عمتهھ أأوو خالهھ/خالتهھ.

االسررقة باإلكررااهه
تعني ااألخذذ غيیرر االقانووني لممتلكاتت حاملل االبططاقة بووااسططة شخصص أأوو أأشخاصص مستخددميینن في ذذلكك االعنفف أأوو

االتهھدديیدد بالعنفف٬، وواالذذيینن يیتسببوونن في إإلحاقق٬، أأوو يیهھددددوونن بإلحاقق٬، ضرررر بددني بحاملل االبططاقة ووبززووجتهھ وو/أأوو شرريیكتهھ
بمووجبب االقانوونن االمددني وو/أأوو أأططفالهھ االذذيینن تقلل أأعماررهھھھمم عنن 21 عاًما.

مسروق
األشياء  	املأخوذة  	باإلكراه  	و/أو  	تحت  	التهديد  	أو  	اختفاء  	الشئ  	من  	مكان  	معروف  	في  	ظل  	ظروف

تشير  	إلى  	احتمالية  	حدوث  	سرقة.
اإلقليم

دولة  	اإلمارات  	العربية  	املتحدة 
االعتداء اإلرهابي

يعني  	استخدام  	أو  	التهديد  	باستخدام  	القوة  	أو  	العنف  	ضد  	شخص  	أو  	ممتلكات،  	أو  	ارتكاب  	فعل
ينجم  	عنه  	خطر  	على  	حياة  	اإلنسان  	أو  	املمتلكات،  	أو  	ارتكاب  	فعل  	يشوش  	على  	أو  	يعوق  	نظام
إلكتروني  	أو  	نظام  	اتصاالت،  	مرتكب  	بواسطة  	أي  	شخص  	أو  	مجموعة،  	سواء  	أكان  	متصرفـاً

بالنيابة  	عن  	أو  	من  	خالل  	أي  	صلة  	مع  	أي  	منظمة  	أو  	حكومة  	أو  	سلطة  	أو  	قوة  	عسكرية  	أم  	ال،  	عندما
يكون  	الغرض  	منه  	تخويف  	أو  	إكراه  	أو  	إيذاء  	حكومة  	أو  	السكان  	املدنيني  	أو  	فئه  	منهم،  	أو  	تعطيل
أي  	قطاع  	اقتصادي.  	واإلرهاب  	يلزم  	أن  	يشمل  	أيًضا  	أي  	فعل  	تؤكد  	أو  	تقر  	الحكومة  	التي  	يقع  	في

منطقتها  	بأنه  	فعل  	إرهابي. 
السرقة

تعني  	األخذ  	غير  	القانوني  	للممتلكات  	من  	رعاية  	و/أو  	حيازة  	املؤمن  	له  	دون  	موافقة،  	بقصد  	املؤمن
له  	من  	ممتلكاته/  	ممتلكاتها.

أميريكان هوم أشورانس  كومباني (فرع دبي)،شركة مسجلة بموجب القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم 6 لسنة
.2007، رقم القيد بهيئة التأمني (79)، رخصة تجارية رقم 613392، بتاريخ 6 يوليو 2008

الحرب
تعني أي حرب، معلنة أو غير معلنة، أو أي أنشطة شبه حربية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية بواسطة

أي دولة ذات سيادة لتحقيق غايات اقتصادية أو جغرافية أو قومية أو سياسية أو عرقية أو دينية أو أهداف
أخرى. 

ضميیرر االمتكلمم:
يیرراادد بهھا شرركة االتأميینن 

انت
يیرراادد بهھ حاملل ااوو حاملوو االبططاقة االمقبووليینن وواالمستفيیددوونن منن االتغططيیة االتأميینيیة.

ضمير امللكية للمخاطب
يعني أنه يخصك.

 
 

االقسمم االثاني
االتغططيیة االتأميینيیة

حمايیة االمشترريیاتت
تغططي شرركة االتأميینن االبنوودد االتي تفووقق قيیمتهھا 100 ددووالرر اامرريیكي االتي يیقوومم االمؤؤمنن لهھ بشرراائهھا بالكاملل بووااسططة

بططاقتهھ/بططاقتهھا االمقبوولة نتيیجة االفقدداانن بسببب االسررقة ااوو االتلفف االعاررضض االووااقع خاللل (365) يیووماً منن تارريیخ االشررااء
االمبيینن على ااإلييصالل االصاددرر منن محلل االبيیع٬، لحدد أأقصاهه حدد االحاددثة االووااحددةة وو االحدد ااإلجمالي االسنوويي للتأميینن لكلل

حاملل بططاقة االمبيینن ااددناهه:
 

نووعع االبططاقة حدد االحاددثة االووااحددةة االحدد االسنوويي

االبالتيینيیة وو االبالتيینيیة بيیززنيیسس / كووميیررشيیالل 5,000 ددووالرر أأمرريیكي 20,000 ددووالرر أأمرريیكي

إإنفيینيیتت 7,500 ددووالرر أأمرريیكي 20,000 ددووالرر أأمرريیكي

سيیجنتشرر وو سيیجنتشرر بيیززنيیسس / كووميیررشيیالل 6,000 ددووالرر أأمرريیكي 20,000 ددووالرر أأمرريیكي

 
 

االقسمم االثالثث
ااالستثناءااتت

:لنن تغططي شرركة االتأميینن االخسائرر االتاليیة
 

1. البنود التي لم يتم شرائها بالكامل بواسطة بطاقة مقبولة؛
2. املركبات العاملة بمحرك والطائرات والزوارق والسيارات والدراجات النارية، وكافة معداتها وقطعها

وملحقاتها؛



 
 

االقسمم االثالثث
ااالستثناءااتت

:لنن تغططي شرركة االتأميینن االخسائرر االتاليیة
 

1. البنود التي لم يتم شرائها بالكامل بواسطة بطاقة مقبولة؛
2. املركبات العاملة بمحرك والطائرات والزوارق والسيارات والدراجات النارية، وكافة معداتها وقطعها

وملحقاتها؛
3. االمووجووددااتت االمنززليیة ااوو االتجارريیة االدداائمة٬، بما في ذذلكك على سبيیلل االمثالل ال االحصرر االسجادد أأوو ااألررضيیاتت أأوو

االبالطط أأوو مكيیفاتت االهھووااء أأوو االثالجاتت أأوو االسخاناتت؛
4. االشيیكاتت االسيیاحيیة أأوو ااألموواالل االنقدديیة أأوو االتذذااكرر منن أأيي نووعع كانتت أأوو االسنددااتت االقابلة للتددااوولل أأوو االسبائكك أأوو

االعمالتت االمعددنيیة أأوو االططوواابع االناددررةة أأوو االثميینة؛
5. ااألعمالل االفنيیة وواالتحفف االفنيیة ووااألسلحة االنارريیة وواالهھدداايیا االتذذكارريیة؛

6. االفررااء وواالمجووهھھھررااتت وواالجووااهھھھرر ووااألحجارر االكرريیمة االمصنووعة منن ااوو االتي تحتوويي على االذذهھھھبب (ااوو االمعاددنن االثميینة
ااألخررىى وو/ااوو ااألحجارر االكرريیمة ااألخررىى)؛

7. االبنوودد االمؤؤجررةة أأوو االمستأجررةة؛
8. االبنوودد االمستعملة أأوو االمعادد بناؤؤهھھھا أأوو تجدديیددهھھھا أأوو تصنيیعهھا ووقتت شرراائهھا؛

9. تكلفة االخددماتت أأوو االشحنن أأوو االمناوولة أأوو االترركيیبب أأوو االتجميیع؛
10. االبنوودد االمشتررااةة بغررضض إإعاددةة بيیعهھا أأوو الستخدداامهھا في ااألغررااضض االمهھنيیة أأوو االتجارريیة؛

11. االخسائرر االمتكبددةة بسببب ااآلفاتت وو االحشررااتت وواالهھوواامم٬، االعفنن االررططبب ااوو االجافف٬، االبكتيیرريیا ااوو االصددأأ؛
12. االخسائرر االمتكبددةة بسببب ااألعططالل االميیكانيیكيیة ااوو االكهھرربائيیة ااوو أأعططالل برراامج االحاسووبب٬، ااوو أأعططالل االبيیاناتت٬، بما
فيیهھا وولكنن ليیسس حصررااً على إإنقططاعع االتيیارر االكهھرربائي٬، إإررتفاعع االجهھدد االمفاجئ٬، إإنخفاضض االجهھدد٬، ااوو االتعتيیمم٬، ااوو تعططلل

أأنظظمة ااإلتصاالتت ااوو ااألقمارر االصناعيیة؛
13. االبنوودد االمتضررررةة بسببب ااالهھھھتررااء ووبلى ااالستعمالل االعادديي٬، االعيیبب االمتأصلل في االمنتج أأوو االتشغيیلل االعادديي؛ (على

سبيیلل االمثالل ووليیسس االحصرر أأجهھززةة االرريیاضة وواالتررفيیهھ)؛
14. االبنوودد االتي تتعررضض للتلفف نتيیجة إإحددااثث تغيیيیررااتت فيیهھا (بما في ذذلكك االقططع وواالنشرر وواالتشكيیلل)؛

15. االبنوودد االمتررووكة ددوونن ررقابة أأوو حررااسة في مكانن يیمكنن للعامة االووصوولل إإليیهھ؛ وو
16. االخسائرر االناتجة بسببب ااوو االمتعلقة بباالحووااددثث االنوووويیة أأوو االبيیوولووجيیة أأوو االكيیماوويیة.

 
 
 

االقسمم االرراابع
ااحكامم عامة

لتططبيیقق تغططيیة هھھھذذهه االووثيیقة يیجبب إإستيیفاء ااألحكامم االتاليیة:
 

.يینبغي على حاملل االبططاقة ااإللتززاامم بكافة شررووطط ووااحكامم االبططاقاتت االمقبوولة .1
2. تقتصرر تغططيیة االووثيیقة االمقددمة على اارربعة حووااددثث لكلل حاملل بططاقة في االسنة االووااحددةة.

3. يینبغي اانن يیكوونن حسابب حاملل االبططاقة االمقبوولة سارريیاً ووبووضعيیة جيیددةة لسرريیانن االتغططيیة وولنن يیتمم سدداادد أأيي مززاايیا في
حالل كانن حسابب حاملل االبططاقة ووقتت ووقووعع االحاددثة ااوو في يیوومم تقدديیمم االمططالبة ااوو في االيیوومم االذذيي ييتمم فيیهھ سدداادد االمططالبة

عليیهھ متأخررااتت ااوو في ووضع تحصيیلل ااوو إإلغاء.
	سووفف تصبح االتغططيیة باططلة ووالغيیة٬، سووااء قبلل أأوو بعدد االخساررةة٬، إإذذاا قامم حاملل االبططاقة عنن عمدد بإخفاء أأوو تحرريیفف  .4

أأيي حقائقق مهھمة أأوو ظظررووفف متعلقة بهھذذاا االتأميینن أأوو قددمم معلووماتت ااحتيیاليیة إإلى شرركة االتأميینن.
5. على حاملل االبططاقة ااستخدداامم كافة االووسائلل االمناسبة لتجنبب االخساررةة االمستقبليیة في ووبعدد ووقتت االخساررةة.

6. إذا قمنا بسداد أي دفعة أو دفعنا تعويًضا عن أي خسارة يتم التقدم لها بموجب هذه الوثيقة، فإنه يحق
لنا أن نحل محل حامل البطاقة في كافة حقوق االسترداد التي يملكها ضد أي شخص آخر أو أشخاص

آخرين ويتعني عليك استكمال وتوقيع وتسليم أي وثائق الزمة لحماية هذه الحقوق. وال يجوز لك اتخاذ أي إجراء
عقب وقوع خسارة لإلخالل بحقوق اإلحالل هذه.

7. في أي قضية أو دعوى أو إجراءات قانونية أخرى عندما ندعي نحن؛ بسبب حكم أي استثناء قابل
للتطبيق، أن أي خسارة أو أضرار غير مغطاة بموجب هذه الوثيقة، فإن عبء إثبات أن الخسارة أو األضرار

خاضعة للتغطية يقع على عاتق املؤمن له.
8. فيما يخص كل تغطية من التغطيات، وبغض النظر عن عدد املطالبات املقدمة منفردة أو بشكل إجمالي،
سوف تدفع شركة التأمني ما يصل إلى املبلغ األقصى لكل حادث ووفق الحد اإلجمالي السنوي املوضح في

هذه الوثيقة.
9. التغطيات املوفرة بموجب هذه الوثيقة موفرة كزيادة، وهذا يعني أنه إذا كنت تملك، في وقت الحادث، تأمني

آخر ساري املفعول وقابل للتحصيل – مثل، على سبيل املثال ال الحصر، تأمني مالك املنازل واملحتويات
واملستأجرين والتأمني الصحي وتأمني السفر والحوادث والتأمني الطبي – فإن هذه الوثيقة سوف تغطي فقط

ذلك املبلغ غير املغطى بواسطة ذلك التأمني اآلخر، حتى حدود التغطية املحددة وفق ما هو موضح في الشروط
واألحكام.

10. لن  	تكون  	شركة  	التأمني  	ملزمة بتوفير تغطية تأمينية بموجب هذه الوثيقة ما لم يكن هناك امتثال كامل
لاللتزامات املوضحة بالتفصيل في كل قسم من الوثيقة.

11. ستكون كافة املشتريات املغطاة التي تمت على بطاقات الدفع اإلضافية جزء من حدود مسؤولية حامل
البطاقة الرئيسية وليس إضافة لها.

12. ينبغي وقوع ضرر او سرقة البنود خالل مدة الوثيقة؛
13. إذا كان البند عبارة عن جزء من زوج أو طقم فإن شركة التأمني ستدفع فقط قيمة البند املسروق او



واملستأجرين والتأمني الصحي وتأمني السفر والحوادث والتأمني الطبي – فإن هذه الوثيقة سوف تغطي فقط
ذلك املبلغ غير املغطى بواسطة ذلك التأمني اآلخر، حتى حدود التغطية املحددة وفق ما هو موضح في الشروط

واألحكام.
10. لن  	تكون  	شركة  	التأمني  	ملزمة بتوفير تغطية تأمينية بموجب هذه الوثيقة ما لم يكن هناك امتثال كامل

لاللتزامات املوضحة بالتفصيل في كل قسم من الوثيقة.
11. ستكون كافة املشتريات املغطاة التي تمت على بطاقات الدفع اإلضافية جزء من حدود مسؤولية حامل

البطاقة الرئيسية وليس إضافة لها.
12. ينبغي وقوع ضرر او سرقة البنود خالل مدة الوثيقة؛

13. إذا كان البند عبارة عن جزء من زوج أو طقم فإن شركة التأمني ستدفع فقط قيمة البند املسروق او
املتضرر، ما لم تكن املواد غير قابلة لإلستخدام بشكل منفرد او ال يمكن  إحاللها. سيعتبر سرقة او ضرر بند

هو جزء من زوج او طقم على انها حادثة واحدة وكما ستنطبق عليها ايضاً حدود التغطية.
14. سووفف ننقرررر إإما إإصالحح االبندد االمتضرررر أأوو ااستبدداالهھ أأوو ددفع قيیممتتةة للمؤؤمنن لهھ(نقددااً ااوو دديیناً) لحدد أأقصاهه االمبلغ

االمسجلل في ااإليیصالل ااألصلي مبيیناً ووصفف االبندد.
 

 
االقسمم االخامسس
إإستثناءااتت عامة

 
لنن تغططي شرركة االتأميینن االخسائرر االتاليیة:

 
1. الخسائر اإلضافية التي تحدث نتيجة اإلخفاق في االلتزام بالقسم 5-3، "الواجبات عقب حدوث خسارة"

لحامل البطاقة املقبولة؛
2. الخسائر األخرى غير تلك املدرجة في القسم 2، "التغطية"؛

3. الخسائر التي ال تقع خالل مدة الوثيقة؛
4. الخسائر التي تقع بسبب التصرفات غير القانونية من قبل املؤمن له او أقاربه؛

	الخسائر  	التي  	تعمد  	املؤمن  	له  	التسبب  	في  	إحداثها؛  .5
	الخسائر  	التي  	تنجم  	عن  	أو  	ترتبط  	بمهنة  	تجارية  	خاصة  	باملؤمن  	له،  	بما  	في  	ذلك  	عمله  	أو  	مهنته؛  .6

	الخسائر  	التي  	تنتج  	عن  	التصرفات  	املتعمدة  	من  	جانب  	قريب  	أو  	التصرفات  	التي  	يعرفها  	أو  	يخطط  	لها  	قريب؛  .7
	الخسائر  	الناجمة  	عن  	الحرب  	أو  	الغزو  	أو  	أفعال  	العدو  	األجنبي  	أو  	األعمال  	العدائية  	أو  	العمليات  	شبه  	الحربية  .8
	العصيان  	املسلح  	أو   	أو   	الثورة   	العصيان  	أو   	أو   	الحرب  	األهلية   	أو   	معلنة)   	غير   	أم   	أكانت  	الحرب  	معلنة   (سواء
االضطراب  	املدني  	أو  	اغتصاب  	السلطة  	بالقوة  	العسكرية  	أو  	بالقوة  	أو  	القانون  	العسكري  	أو  	اإلرهاب  	أو  	الشغب

أو  	التصرف  	الصادر  	عن  	أي  	سلطة  	منصبة  	قانونيًا  	أو  	األعمال  	التخريبية  	بمختلف  	أنواعها؛
	الخسائر  	الناتجة  	عن  	أمر  	أي  	موظف  	حكومة  	أو  	سلطة  	عامة  	أو  	جمارك.  .9

 
 

االقسمم االساددسس
ااألحكامم االمووحددةة

1- حسابب صحيیح: يینبغي للبططاقة االمقبوولة أأنن تبقى مفتووحة ووسارريیة ووبووضع جيیدد لتسدديیدد االددفعاتت منن
.خاللهھا
إإخططارر االممططاالببةة: يینبغي تووجيیهھ االمططالبة كتابيیاً خاللل مددةة أأقصصااهه (48) ساعة منن تارريیخ ووقووعع -2
االحاددثة. سيیؤؤدديي إإخفاقق  تقدديیمم االمططالبة في خاللل 48 ساعة منن تارريیخ ووقووعع االحاددثة االى ررفضض

االمططالبة.
  :تووجهھ ااإلخططاررااتت إإلى االعنوواانن ااآلتي

(أأميیرريیكانن هھھھوومم أأشوورراانسس كوومباني (فررعع ددبي
قسمم االمططالباتت

٬،مجمع فنددقق ذذاا إإتشش٬، االمرركزز االتجارريي ااالوولل٬، االططابقق 27
٬،صص.بب 40569

ددبي٬، ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة
هھھھاتفف: 971-4-5096111+
فاكسس: 971-4-6014018+

أوقات العمل الرسمية:  األحد الى الخميس من االساعة 8:00 صباحاً الى 5:00 مساء
االلغاتت االمتووفررةة: االلغة ااإلنجليیززيیة ووااللغة االعرربيیة

:االووااجباتت عقبب حددووثث خساررةة -3
:في حالة حددووثث خساررةة خاضعة للتغططيیة٬، فإنهھ يیلززمم عليیكك
ااالتصالل بشرركة االتأميینن على تفاصيیلل ااالتصالل االمذذكووررةة أأعالهه٬، في غضوونن 48 ساعة منن ااكتشافكك -1

للخساررةة٬، للحصوولل على نمووذذجج مططالبة وواالتعليیماتت االمتعلقة بما يیتعيینن فعلهھ عقبب االخساررةة؛
تقدديیمم بالغغ إإلى مرركزز االشررططة في غضوونن 24 ساعة منن ااكتشافف حاددثث االسررقة؛ -2
ااستكمالل ووتووقيیع نمووذذجج االمططالبة ووإإعاددتهھ إإليینا مع كافة االووثائقق االتاليیة٬، في غضوونن 7 أأيیامم منن تقدديیمم  -3

:االمططالبة ااألصليیة
فاتووررةة االشررااء ااألصليیة مبيینة ووصفف االبنوودد وواالمبلغ االمددفووعع عندد االشررااء ( يینططبقق على حمايیة االمشترريیاتت •
(فقطط

محضرر شررططة ررسمي بشأنن االخساررةة؛ وو •



للخساررةة٬، للحصوولل على نمووذذجج مططالبة وواالتعليیماتت االمتعلقة بما يیتعيینن فعلهھ عقبب االخساررةة؛
تقدديیمم بالغغ إإلى مرركزز االشررططة في غضوونن 24 ساعة منن ااكتشافف حاددثث االسررقة؛ -2
ااستكمالل ووتووقيیع نمووذذجج االمططالبة ووإإعاددتهھ إإليینا مع كافة االووثائقق االتاليیة٬، في غضوونن 7 أأيیامم منن تقدديیمم  -3

:االمططالبة ااألصليیة
فاتووررةة االشررااء ااألصليیة مبيینة ووصفف االبنوودد وواالمبلغ االمددفووعع عندد االشررااء ( يینططبقق على حمايیة االمشترريیاتت •
(فقطط

محضرر شررططة ررسمي بشأنن االخساررةة؛ وو •
كافة االووثائقق ااألخررىى ذذااتت االصلة االتي قدد نططلبب تقدديیمهھا منن قبلل االمؤؤمنن لهھ/ وو/ حاملل االووثيیقة؛ وو •

4- .ددفع االمططالباتت: سنقوومم نحنن بسدداادد كافة االمططالباتت لحاملي االبططاقاتت االمقبووليینن
5- االلممططاالباتت ااالحتيیاليیة: إإذذاا كاننتت االمططالبة تنططوويي على أأيي تصررفف ااحتيیالي فسيیؤؤدديي ذذلكك إإلى خساررةة

.كافة االمنافع االمتعلقة بتلكك االمططالبة
االقانوونن االمعموولل بهھ ووااالختصاصص االقضائي: تفسرر هھھھذذهه االووثيیقة ووأأهھھھليیتهھا ووكافة االشررووطط ووااألحكامم -6

االووااررددةة فيیهھا للقوواانيینن االمعموولل بهھا في ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة٬، ووتخضع كافة االمناززعاتت االناشئة
عنهھ لالختصاصص االقضائي لمحاكمم ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة.

7. االعقووباتت: في حال سريان أي قانون أو قرار على شركة التأمني، شركتها األم، او شركتها القابضة عند
نفاذ هذه الوثيقة أو في أي وقت بعد ذلك، وإذا أصبح تقديم الغطاء التأميني أو دفع املطالبات بموجب هذه
الوثيقة غير قانوني لوجود عقوبات إقتصادية أو أي قانون آخر يحول دون ذلك فإن الشركة لن تقدم التغطية
التأمينية ولن تتحمل أية مسؤولية ولن تدفع أية مطالبات ولن تقوم بالدفاع عن املؤمن له او تقدم أية دفعات
لتكاليف الدفاع او تقدم أي شكل من اشكال الكفالة نيابة عن املؤمن له او اي منافع أخرى مما ذكرت  في

هذه الوثيقة إذا كانت هذه التغطية أو الدفعة تتعارض مع  مضمون ذلك القانون أو القرار النافذ.
سياسة الخصوصية -8

لإلطالع على سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت
h#p://www.aig.com
	الشكاوى  	واملنازعات:  -‐9

إذا كانت لديك شكوى حول وثيقتك ، يرجى اإلتصال بــ:
مجموعة خدمة العمالء

(أأميیرريیكانن هھھھوومم أأشوورراانسس كوومباني (فررعع ددبي
٬،مجمع فنددقق ذذاا إإتشش٬، االمرركزز االتجارريي ااالوولل٬، االططابقق 27
٬،صص.بب 40569
ددبي٬، ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة
+هھھھاتفف: 971-4-5096111

visa.services@aig.com :برريیدد إإلكتررووني
 

إفصاح البيانات .10
بالتوقيع على عقد التأمني هذا، فإنك توافق على ان تقدم شركة التأمني البيانات املتعلقة بك لتوفير منتجات

وخدمات التأمني وألغراض قانونية وإدارية وتنظيمية وعلى وجه الخصوص تقديم  أية بيانات شخصية
حساسة تتعلق بك.

 
كما توافق على ان تقوم شركة التأمني بإتاحة هذه املعلومات ألطراف اخرى على سبيل املثال وليس الحصر
الي مجموعة شركة تلك التي توفر منتجات أو خدمات لشركة التأمني أو أي شركة اوسلطات تنظيمية، داخل

وخارج بلد املوطن.
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