
الشروط  واألحكام  الخاصة بالضمان املمدد
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.
 
الحد اإلجمالي السنوي للتأمني
يیرراادد بهھا االحدد ااألقصى االمددفووعع لحاملل االبططاقة منن قبلل شرركة االتأميینن خاللل مددةة سرريیانن االووثيیقة منن 1 ااكتووبرر
  .2015 االى 31 مايیوو 2016
حاملو البطاقة
يیرراادد بهھا كافة ااألفرراادد االذذيینن صددررتت لهھمم بططاقة مقبوولة (بمنن فيیهھمم حاملوو االبططاقاتت ااإلضافيیة بمووجبب نفسس حسابب

االبططاقة ااألصليیة) ضمنن االمنططقة ااإلقليیميیة على أأنن تكوونن االبططاقة صاددررةة عنن أأحدديي جهھاتت ااإلصدداارر االمشارركة.
املشتريات املغطاة
يیرراادد بهھا كافة االبنوودد االمشتررااةة بالكاملل باستخدداامم االبططاقة االمقبوولة وو/أأوو االبنوودد االمكتسبة مع نقاطط مكافآتت مقددمة
."ضمنن بررنامج مكافآتت مررتبطط بالبططاقة االمقبوولة. وويیستثنى منن ذذلكك االبنوودد االمددررجة في االقسمم االثالثث "ااالستثناءااتت
لبطاقة 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 لبططاقاتت ااإلضافيیة
بمووجبب نفسس حسابب االبططاقة ااألصليیة) وواالتي تتمتع بمرركزز مالي جيیدد (أأيي غيیرر ملغاةة أأوو معلّقة أأوو عليیهھا متأخررااتت)
.عندد االمططالبة وواالذذيینن يیحقق لهھمم ااستالمم ددفعاتت ماليیة أأوو االمززاايیا ااألخررىى االمنصووصص عليیهھا بمووجبب هھھھذذهه االووثيیقة

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

شركة التأمني
،2007		لسنة    6		كومباني  	(فرع  	دبي)،  	مسجلة  	بموجب  	القانون  	اإلتحادي  	لدولة  	اإلمارات  	العربية  	املتحدة  	رقم    	أميريكان  	هوم  	أشورانس  

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

جهة اإلصدار
يیرراادد بهھا أأيي بنكك أأوو مؤؤسسة ماليیة أأوو كيیانن مماثلل مفووضض منن قبلل فيیززاا بتشغيیلل بررنامج بططاقاتت اائتمانن فيیززاا في
.االمنططقة ااإلقليیميیة وومشارركك في تأميینن منفعة االضمانن االممدددد االمقددمم لحاملي االبططاقاتت

 
 
 

 
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

ضمانن االشرركة االمصنعة
يیرراادد بهھا اااللتززاامم االتعاقدديي للشرركة االمصنعة بإصالحح أأوو ااستبدداالل أأيي بندد منن االبنوودد االتي تصّنعهھا إإذذاا أأصبح غيیرر
.صالح للغايیة االمخصصة لهھ نتيیجة عططلل ميیكانيیكي. وويیشملل ذذلكك االبنوودد االتي تحملل ضمانن منتجاتت االعالمة بالمحالتت
الحد األقصى للحادثة الواحدة
.يیرراادد بهھ أأعلى قيیمة للمنافع تتيیحهھا منفعة االضمانن االممدددد لكلل عمليیة شررااء مغططاةة ووااحددةة

 
املنطقة اإلقليمية

يیرراادد بهھا ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة.

ضميیرر االمتكلمم:



.صالح للغايیة االمخصصة لهھ نتيیجة عططلل ميیكانيیكي. وويیشملل ذذلكك االبنوودد االتي تحملل ضمانن منتجاتت االعالمة بالمحالتت
الحد األقصى للحادثة الواحدة
.يیرراادد بهھ أأعلى قيیمة للمنافع تتيیحهھا منفعة االضمانن االممدددد لكلل عمليیة شررااء مغططاةة ووااحددةة

 
املنطقة اإلقليمية

يیرراادد بهھا ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة.

ضميیرر االمتكلمم:
يیرراادد بهھا شرركة االتأميینن 

انت
يیرراادد بهھ حاملل االبططاقة االمقبوولل وواالمستفيیدد منن االتغططيیة االتأميینيیة.

 
االقسمم االثاني
االتغططيیة االتأميینيیة

عندد اانقضاء مددةة ضمانن االشرركة االمصنعة٬، تعملل منفعة االضمانن االممدددد على مضاعفة االمددةة ااألصليیة لضمانن االشرركة
االمصنعة إإلى مددةة أأقصاهھھھا سنة ووااحددةة (1) للمشترريیاتت االمغططاةة االتي تتووقفف عنن االعملل بالشكلل االمررضي ووتحتاجج
إلصالحاتت أأثناء مددةة سرريیانن االووثيیقة. ووتددفع االمنافع لتغططيیة نفقاتت إإصالحح أأوو إإحاللل مثلل تلكك االمشترريیاتت االمغططاةة

بمبلغ يیصلل إإلى االمبلغ االمددفووعع عنن االبندد ذذيي االصلة أأوو حدد االحاددثة االووااحددةة للنووعع االبططاقة (ما يیعاددلهھ بالعملة االمحليیة)٬،
أأيیهھما أأقلل مع مررااعاةة ما يیعاددلهھ بالعملة االمحليیة للحدد ااإلجمالي االسنوويي .

.تشملل االتغططيیة االتأميینيیة االمشترريیاتت االمغططاةة االممنووحة كهھدداايیا •
.تشملل االمشترريیاتت االمغططاةة االبنوودد االمشتررااةة عنن ططرريیقق ااالنتررنتت •
.ال يیشتررطط في االمشترريیاتت االمغططاةة أأنن تكوونن مسجلة •

 

نووعع االبططاقة االبندد االووااحدد االحدد االسنوويي (365 يیوومم).
االبالتيینيیة وو االبالتيینيیة بيیززنيیسس / كووميیررشيیالل 2,500 ددووالرر أأمرريیكي 20,000 ددووالرر أأمرريیكي

إإنفيینيیتت 5,000 ددووالرر أأمرريیكي 20,000 ددووالرر أأمرريیكي

سيیجنتشرر وو سيیجنتشرر بيیززنيیسس / كووميیررشيیالل 3,500 ددووالرر أأمرريیكي 20,000 ددووالرر أأمرريیكي

 
 
 
 
 
 

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

االقسمم االثالثث
ااالستثناءااتت

:ال تسرريي تغططيیة االضمانن االممدددد على االبنوودد ااآلتيیة

1) االززووااررقق؛
االمرركباتت االمززووددةة بمحرركاتت٬، بما في ذذلكك االططائررااتت وواالسيیاررااتت وواالددررااجاتت االنارريیة ووكافة معددااتهھا (2

ووقططعهھا ووملحقاتهھا؛

ااألررااضي أأوو االمباني؛ (3
4) االمستهھلكاتت أأوو االموواادد االقابلة للتلفف؛
5) االبنوودد االمصممة حسبب االططلبب أأوو االبنوودد االفرريیددةة أأوو االناددررةة؛
6) االبنوودد االمستعملة أأوو االمعادد بناؤؤهھھھا أأوو تجدديیددهھھھا أأوو تصنيیعهھا ووقتت شرراائهھا؛
7) االبنوودد االمشتررااةة بغررضض إإعاددةة بيیعهھا أأوو الستخدداامهھا في ااألغررااضض االمهھنيیة أأوو االتجارريیة؛

8) االبنوودد االتي تحملل ووعددااً بـ"ضمانن االررضا" االذذيي يیشتملل على ميیززةة ااستبدداالل االمنتج أأوو منافع أأخررىى٬،
باستثناء ما يیتعلقق منهھا بعيیووبب االمصنعيیة أأوو االموواادد االمعيیبة االتي تددخلل في صناعة االبندد ذذيي االصلة؛

9) االبنوودد االتي تززيیدد مددةة ضمانن االشرركة االمصنعة لهھا عنن ثالثث سنووااتت؛

10) تكلفة االخددماتت أأوو االصيیانة أأوو ااإلصالحح أأوو االترركيیبب أأوو االتجميیع؛
11) عمليیاتت االشحنن أأوو االجددااوولل االززمنيیة االمووعووددةة لتسليیمم االبنوودد سووااء كانتت مشموولة أأوو منصووصص عليیهھا في

ضمانن االشرركة االمصنعة أأمم ال؛ وو



7) االبنوودد االمشتررااةة بغررضض إإعاددةة بيیعهھا أأوو الستخدداامهھا في ااألغررااضض االمهھنيیة أأوو االتجارريیة؛

8) االبنوودد االتي تحملل ووعددااً بـ"ضمانن االررضا" االذذيي يیشتملل على ميیززةة ااستبدداالل االمنتج أأوو منافع أأخررىى٬،
باستثناء ما يیتعلقق منهھا بعيیووبب االمصنعيیة أأوو االموواادد االمعيیبة االتي تددخلل في صناعة االبندد ذذيي االصلة؛

9) االبنوودد االتي تززيیدد مددةة ضمانن االشرركة االمصنعة لهھا عنن ثالثث سنووااتت؛

10) تكلفة االخددماتت أأوو االصيیانة أأوو ااإلصالحح أأوو االترركيیبب أأوو االتجميیع؛
11) عمليیاتت االشحنن أأوو االجددااوولل االززمنيیة االمووعووددةة لتسليیمم االبنوودد سووااء كانتت مشموولة أأوو منصووصص عليیهھا في

ضمانن االشرركة االمصنعة أأمم ال؛ وو

كافة االنفقاتت االمتعلقة بالتلفف االذذيي يیلحقق للمنتجاتت االمغططاةة إإثرر ووقووعع حاددثث أأوو نتيیجة ااإلهھھھمالل أأوو إإساءةة (12
ااالستخدداامم أأوو االتلفف االمتعمدد أأوو ااإلصابة بآفاتت االحشررااتت وواالهھوواامم أأوو ااالستعمالل االخاططئ أأوو االسررقة أأوو

االررمالل أأوو االحرريیقق أأوو االززالززلل أأوو االعووااصفف ووااألعاصيیرر أأوو االصووااعقق أأوو ااالنفجارر أأوو تصاددمم االططائررااتت أأوو
االتلفف االناجمم عنن االميیاهه أأوو االتآكلل أأوو تسرربب االبططارريیة أأوو حووااددثث االقضاء وواالقددرر.

 
االقسمم االرراابع

االشررووطط ووااألحكامم

1) يیجبب أأنن تكوونن االمشترريیاتت االمغططاةة مشموولة بضمانن االشرركة االمصنعة لمددةة ال تقلل ااثني عشرر (12)
شهھررااً كحدد أأددنى ووال يیمكنن لهھا االحصوولل على ضمانن يیززيیدد في مجمووعهھ عنن ثالثث (3) سنووااتت شامالً أأيي
.ضمانن مجمَّع للشرركة االمصنعة مع أأيي ضمانن آآخرر إإختيیارريي

2) يیجبب أأنن تكوونن االمشترريیاتت االمغططاةة مشموولة بضماننٍ ساررٍ منن االشرركة االمصنعة في االمنططقة ااإلقليیميیة
وويیبيینن فيیهھ حدد االتغططيیة وومددةة االتغططيیة ووااإلجررااء االذذيي ستتخذذهه االشرركة االمصنعة إلصالحح أأيي مشكلة وواالجهھة
.االووااجبب ااالتصالل بهھا لتقدديیمم االخددمة

3) منن االممكنن إإصالحح بنوودد االمشترريیاتت االمغططاةة أأوو ااستبدداالهھا أأوو ددفع قيیمة شرراائهھا ااألصليیة لحاملل االبططاقة بعدد
.حسمم أأيي خصمم أأوو تخفيیضض أأوو نقاطط مكافآتت منهھا

 
 

 
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

االقسمم االخامسس
ااألحكامم االمووحددةة

1- حسابب صحيیح: يینبغي للبططاقة االمقبوولة أأنن تبقى مفتووحة ووسارريیة ووبووضع جيیدد لتسدديیدد االددفعاتت منن
.خاللهھا

2- إإخططارر ططلبب االخددمة: يینبغي تقدديیمم ططلبب االخددمة كتابيیاً في ااقرربب ووقتت ممكنن وويیجبب تووجيیهھهھ خاللل مددةة
:أأقصاهھھھا ثالثيینن (30) يیووماً منن تارريیخ االحاددثة٬، تووجهھ ااإلخططاررااتت إإلى االعنوواانن ااآلتي

(أأميیرريیكانن هھھھوومم أأشوورراانسس كوومباني (فررعع ددبي
قسمم االمططالباتت

مجمع فنددقق ذذاا إإتشش٬، االمرركزز االتجارريي ااالوولل٬، االططابقق ٬27،
صص. ٬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
اللغات املتوفرة: اللغة اإلنجليزية واللغة العربية

 
3- إإثباتت االفقدد

:على حاملل االبططاقة تقدديیمم ما يیلي
نمووذذجج ططلبب خددمة مووقع٬، في حالل تقدديیمهھ؛ أأ)
صووررةة عنن إإيیصالل االشررااء يیبيینن سدداادد قيیمة االبندد ذذيي االصلة بباالكاملل عنن ططرريیقق االبططاقة بب)

االمقبوولة؛
صوورر ووااضحة وومقررووءةة عنن كافة االمعلووماتت االخاصة بالضمانن٬، بما فيیهھا على سبيیلل االمثالل ال جج)

االحصرر: االضمانن ااألصلي للشرركة االمصنِّعة أأوو ضمانن االمحلل أأوو أأيي ضمانن ممتدد آآخرر سارريي ذذيي
صلة؛

كشفف حسابب حاملل االبططاقة يیبيینن أأنن االحسابب مفتووحح ووبووضعيیة جيیددةة ووقتت تقدديیمم ططلبب االخددمة .دد)
 

قد يطلب من حاملي البطاقات إرسال البند أو البنود التالفة على نفقتهم الخاصة لغرض*
.إجراء تقييمات إضافية لها
4- ددفع االمططالباتت: تفووضض فيیززاا شرركة أأميیرريیكانن هھھھوومم أأشوورراانسس كوومباني (فررعع ددبي) بددفع االمبالغ االماليیة

لحاملي االبططاقاتت االمقبووليینن بالنيیابة عننهھھھا. وويیخضع ددفع االتعوويیضاتت للقوواانيینن وواالتشرريیعاتت االحكووميیة
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لحاملي االبططاقاتت االمقبووليینن بالنيیابة عننهھھھا. وويیخضع ددفع االتعوويیضاتت للقوواانيینن وواالتشرريیعاتت االحكووميیة
.االمعموولل بهھا في حيینهھ في بلدد االددفع

5- االططلباتت ااالحتيیاليیة: إإذذاا كانن ططلبب االخددمة تنططوويي على أأيي تصررفف ااحتيیالي فسيیؤؤدديي ذذلكك إإلى خساررةة
.كافة االمنافع االمتعلقة بتلكك االخددمة

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.
االعقووباتت: في حال سريان أي قانون أو قرار على شركة التأمني، شركتها األم، او شركتها القابضة عند .7
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
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
إفصاح البيانات -8
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.
 

سياسة الخصوصية -9
لإلطالع  	على  	سياسة  	الخصوصية  	الخاصة  	بالشركة  	يرجى  	زيارة  	موقعنا  	على  	اإلنترنت

h-p://www.aig.com
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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
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