
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) is regulated and licensed by the Central Bank of Bahrain as a Financing Company. 
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) - Emirates is regulated and licensed by the Central Bank of the UAE as the branch of a Financing Company. 

THE AMERICAN EXPRESS® UAE PLATINUM 
CREDIT CARD – UAE.  

ــبریس ــان إكســ ــة أمریكــ ــة بطاقــ ــة البالتینیــ ــارات  -االئتمانیــ اإلمــ
 العربیة المتحدة

  
CERTIFICATE OF BENEFITS شھادة المزایا 
This certificate provides details of Insurance 
cover arranged by AMEX (Middle East) B.S.C. (c) 
– Emirates [AEME] with American Home 
Assurance Company (Dubai Br.) (hereafter called 
The Company), for the benefit of American 
Express® Platinum Credit Cardmembers under 
Master Policy number A&H/AMEX/2021. 

ــة ا ــة التأمینی ــدم ھــذه الشــھادة تفاصــیل التغطی ــیكس تق ــدمھا أم ــي تق لت
اإلمــارات [إیــھ إي إم إي]  -(میــدل إیســت) بــي. إس. ســي (ســي)

ــركة أم ــع شـ ــي) یمـ ــرع دبـ ــاني (فـ ــورانس كومبـ ــوم أشـ ــان ھـ ریكـ
(المشـــار إلیھـــا فیمـــا بعـــد بالشـــركة)؛ لمنفعـــة أعضـــاء بطاقـــة 

بموجـــب وثیقـــة التـــأمین  االئتمانیـــة البالتینیـــة أمریكـــان إكســـبریس
 A&H/AMEX/2021الرئیسیة رقم 

  
INDEMNITY LIMITATION حد التعویض 
Duplicate or multiple American Express Cards 
shall not obligate the Company in excess of the 
limits stated herein for expenses incurred by any 
one individual Insured Person as a result of any 
one incident covered under the Master Policy 
A&H/AMEX/2021. 

أو المتعـــددة أن  المزدوجـــةال یجـــوز لبطاقـــات أمریكـــان اكســـبرس 
ــن  ــة ع ــذه الوثیق ــي ھ ــة ف ــدود المبین ــاوز الح ــا یتج ــركة بم ــزم الش تل
ــة ألي  ــھ نتیجـ ــؤمن لـ ــرد مـ ــخص فـ ــدھا أي شـ ــي یتكبـ ــات التـ النفقـ
ــم  ــیة رق ــأمین الرئیس ــة الت ــھ بموجــب وثیق ــت تغطیت ــد تم ــادث واح ح

A&H/AMEX/2021 

  
TERMINATION OF INSURANCE إنھاء التأمین 
Insurance of the Company Cardmember shall 
terminate forthwith on the earliest of the 
following events: 

 ینتھي تأمین عضو بطاقة الشركة فور حدوث األقرب بین:

1. The termination of Master Policy; 1- سیة؛ئیثیقة الرإنھاء الو 
2. The termination of the Cardmember's 

Platinum Credit card account serviced by 
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – Emirates. 

ــة  -2 ــاب البطاقـ ــاء حسـ ــةإنھـ ــة البالتینیـ ــو  االئتمانیـ ــاص بعضـ الخـ
ــي.  ــي. إس. س ــدل إیســت) ب ــیكس (می ــھ أم ــذي تخدم ــة ال البطاق

 اإلمارات. -(سي)
  
GOVERNING LAW AND JURISDICTION القانون النافذ وسلطة االختصاص القضائي 
The Master Policy including any future 
amendments hereof, as well as its present and 
future interpretation, shall be governed by and 
construed in accordance with the Law and 
Jurisdiction of Competent Courts of the United 
Arab Emirates. 

ــرأ  ــدیالت تط ــك أي تع ــي ذل ــا ف ــیة بم ــأمین الرئیس ــة الت تخضــع وثیق
ا  ــً ـــ وتفســر وفق ا، وكــذلك تفســیرھا الحــالي أو الالحــق، ل ــً علیھــا الحق
للقـــانون ولســـلطة االختصـــاص القضـــائي للمحـــاكم المختصـــة فـــي 

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

  
It is a condition of this Policy that in any action 
against the Insurer the Parties hereto are 
deemed: 

أي إجــراء ضــد شــركة حــال تــم ومــن شــروط ھــذه الوثیقــة بأنــھ فــي 
 التأمین یعتبر أطراف ھذه الوثیقة:

1. To have irrevocably submitted to the 
jurisdiction of the above courts and 

ــأنھم ســ  -1 ــة فیــ شــكل یتقدمون بب ــى ســلطة االختصــاص  ھال رجع إل
 القضائي للمحاكم المذكورة أعاله؛ و



AMEX (Middle East) B.S.C. (c) is regulated and licensed by the Central Bank of Bahrain as a Financing Company. 
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) - Emirates is regulated and licensed by the Central Bank of the UAE as the branch of a Financing Company. 

2. To have irrevocably waived any 
objection they may now or hereafter have to 
the venue of such action or proceeding such 
Courts including, but not limited to, any 
objection that such action or proceeding was 
brought in an inconvenient forum. 

ـــ بـــأنھم یتنـــازلون ب -2 ـــ كل ش عـــن أي اعتـــراض قـــد  ھال رجعـــة فی
ــي  ــراء ف ــك اإلج ــان ذل ــول مك ا ح ــً ا أو الحق ــً ــدیھم حالی ــون ل یك
ــأن  ــراض ب ــر، أي اعت ــك، دون حص ــي ذل ــا ف ــاكم بم ــك المح تل

 ئمة.  في محكمة غیر مالتلك اإلجراءات تنفذ 

  
The Benefits described herein are subject to all 
of the Terms and Conditions of the Policy which 
is held by AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – 
Emirates. This Certificate replaces any prior 
Certificate which may have been furnished in 
connection with the Policy. 

تخضــع المزایــا المبینــة فــي ھــذه الشــھادة لكافــة شــروط وأحكــام 
ــي.  ــي. إس. سـ ــت) بـ ــدل إیسـ ــیكس (میـ ــا أمـ ــي تملكھـ ــة التـ الوثیقـ

ــي) ــم  -(س ــد ت ــابقة ق ــھادة س ــل أي ش ــھادة مح ــل الش ــارات. وتح اإلم
 تقدیمھا فیما یتعلق بوثیقة التأمین.

  
TRAVEL INCONVENIENCE مة السفرعدم مالئ   
(Applicable in connection with Scheduled Flights 
only) 

 فقط) المجدولة(تطبق فیما یتعلق برحالت الطیران  

  
ELIGIBILITY شروط االستحقاق 
Travel Inconvenience Package applies to the 
following persons who are eligible for cover: 

ــدم  ــة عـ ــق حزمـ ــفر عتطبـ ــة السـ ــخاصمالئمـ ــى األشـ ــالیین  لـ التـ
 الحصول على التغطیة:  تحقینالمس

1. The American Express Platinum Credit 
Cardmember who has an American Express 
Platinum Credit Card Basic or 
Supplementary, UAE; issued by AMEX 
(Middle East) B.S.C. (c) – Emirates and is the 
recipient of the certificate (herein called the 
Cardmember). 

الـــذي  االئتمانیـــة البالتینیـــة عضـــو بطاقـــة أمریكـــان اكســـبریس -1
ــبریس ــان اكســ ــة أمریكــ ــك بطاقــ ــة یمتلــ ــة البالتینیــ  االئتمانیــ

ــة، ــیة أو تكمیلیــ ــدة؛ أساســ ــة المتحــ ــارات العربیــ ــي اإلمــ  فــ
ــت) ــدل إیس ــیكس (می ــل أم ــن قب ــادرة م ــي.  والص ــي. إس. س ب

ى فیمــا یلــي بعضــو للشــھادة (یســم ملاإلمــارات والمســت -(ســي)
 البطاقة).

2. The Cardmember's legally married spouse. 2- .الزوجة الشرعیة لعضو البطاقة 
3. The Cardmember's dependent children 

under age 23, which means and includes 
legally dependent child, step child or legally 
adopted child of any eligible person 
described in 1 above. 

ــن  -3 ــم دون س ــن ھ ــالین مم ــة المع ــال عضــو البطاق ــنة،  23أطف س
ــزوج أو  ــن ال ا أو اب ــً ــال قانون ــل المع ــمل الطف ــي ویش ــذا یعن وھ

ا ألي شــــخص   مســــتحقالزوجــــة أو الطفــــل المتبنــــى قانونــــً
 أعاله. )1( البندمذكور في 

  
Each eligible Cardmember shall be an Insured 
Person while taking a Trip on a Scheduled Flight, 
the fare for travel on such flight having been 
charged to the American Express Platinum Credit 
card account in advance of the scheduled 
departure time. 

ــة  ــا مســتحقیكــون كــل عضــو بطاق ــھ أثن ا ل ــً ا مؤمن ــذھاب شخصــً ء ال
ــي رحلــ  ــران ف ــةجمة طی ــي دول ــتم خصــم أجــرة الســفر ف ــى أن ی ، عل

االئتمانیـــة تلـــك الرحلـــة مـــن حســـاب بطاقـــة أمریكـــان اكســـبریس 
 قبل وقت المغادرة المحدد.  البالتینیة 
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SCHEDULED FLIGHTS  لةدوالمجرحالت الطیران 
Scheduled Flight means a flight in an aircraft 
operated by an air carrier, provided that: such air 
carrier holds a certificate, licence or similar 
authorisation for scheduled air transportation 
issued by the relevant authorities in the country 
in which the aircraft is registered and in 
accordance with such authorisation, maintains 
and publishes schedules and tariffs for passenger 
service between named airports at regular and 
specific times; such flight is regularly and 
continually flown on routes and at times as 
published in the ABC World Airways Guide as 
amended from time to time. Departure times, 
transfer and destination points will be 
established by reference to the Insured Person's 
Scheduled Flight Ticket. 

الــرحالت التــي تكــون علــى  دولــةجالمیُقصــد بــرحالت الطیــران 
ــك  ــي: أن یحمــل ذل مــتن طــائرات یشــغلھا ناقــل جــوي، شــرط مــا یل

ــل لناا ــل الجــوي  تصــریحالجــوي شــھادة أو رخصــة أو ق ــل للنق مماث
محـــدد المواعیـــد صـــادرة عـــن الســـلطات المعنیـــة فـــي البلـــد التـــي 

ا  ــً ــائرات مســـجلة فیـــھ ووفقـ ، أن یقـــوم التصـــریحلـــذلك تكـــون الطـ
بتحدیـــد ونشـــر مواعیـــد للـــرحالت وتعرفـــة لخدمـــة الركـــاب بـــین 

ــارات محــددة فــي أوقــات منتظمــة ومحــددة؛ یــتم توجیــھ ــ  مط ك تل
ــتظم ومســتمر علــى مســارات وفــي أوقــات كمــا ا لــرحالت بشــكل من

ــة  ــة العالمی ــوط الجوی ــل الخط ــي دلی ــور ف ــو منش ــیغتھ  ABCھ بص
ــیتم تحد ــر. وس ــین آلخ ــن ح ــة م ــاط المعدل ــادرة، ونق ــات المغ ــد أوق ی

الوصــول بــالرجوع إلــى تــذكرة الطیــران محــدد النقــل ووجھــات 
 المواعید للشخص المؤمن لھ.

  
COVER التغطیة 
  

A) DELAYED FLIGHT DEPARTURE, FLIGHT 
CANCELLATION OR DENIED BOARDING 

 أو الحرمــــان مــــن الرحلــــةأو إلغــــاء  الرحلــــةتــــأخر مغــــادرة  -أ
 الرحلة

If departure of an Insured Person's confirmed 
Scheduled Flight from any airport is delayed for 
four hours or more, or cancelled, or the Insured 
Person is denied boarding of the aircraft due to 
overbooking, and no alternative transportation is 
made available to the Insured Person within four 
hours of the scheduled departure time of such 
flight, the Company will indemnify the Insured 
Person for the American Express Platinum Credit 
Card charges incurred,  prior to the actual 
departure, in respect of restaurant meals, 
refreshments and/or hotel accommodation used 
during the period of delay up to AED 900. 

ــة  ــأخرت الرحلــ ــةالمإذا تــ ــة بالشــــخص  جدولــ ــدة الخاصــ والمؤكــ
ــاعات أو  ــة س ــدة أربع ــار لم ــن أي مط ــادرة م ــي المغ ــھ ف ــؤمن ل الم
رم الشــــخص المــــؤمن لــــھ مــــن  أكثــــر، أو إذا ألغیــــت، أو إذا حــــُ

ــبب  ــائرة بس ــتن الط ــى م ــعود عل ــوزاتالص ــادة الحج ــتم زی ــم ی ، ول
ــیلة ــوفیر وس ــ  ت ــل بدیل ــىإ ةنق ــالل أربعــ  ل ــھ خ ــؤمن ل ة الشــخص الم

ــاعات ــة  س ــادرة الرحل ــد مغ ــن موع ــةم ــركة المجدول ــتعوض الش ، س
ــبریس ــان اكسـ ــة أمریكـ ــوم بطاقـ ــن رسـ ــھ عـ ــؤمن لـ ــخص المـ  الشـ

ــة ــة البالتینیـ ــة،  االئتمانیـ ــادرة الفعلیـ ــل المغـ ــا، قبـ ــم تحملھـ ــي تـ التـ
ــا ــي الفن ــة ف ــات و/أو اإلقام ــاعم والمرطب ــات المط ــبة لوجب دق وبالنس

ــأخیر لغ ــرة التـ ــالل فتـ ــتخدامھا خـ ــتم اسـ ــي یـ ــة االتـ ــم  900یـ درھـ
 إماراتي.

  
B) MISSED CONNECTIONS لة -ب  تفویت رحلة الطیران الُمكّمِ

If the Insured Person's confirmed onward 
connecting Scheduled Flight is missed at the 
transfer point due to the late arrival of the 
Insured Person's incoming confirmed connecting 
Scheduled Flight and no alternative onward 

ــة والمؤكــدة للشــخص المــؤمن  ل ــران الُمكّمِ ــة الطی ــت رحل ــم تفوی إذا ت
دمــة ة النقــل بســبب تــأخر وصــول الرحلــة المجدولــة القالــھ فــي نقطــ 

نقــل بدیلــة  وســیلةوالمؤكــدة للشــخص المــؤمن علیــھ ولــم یــتم تــوفیر 
ســاعات مــن موعــد الوصــول الفعلــي  للمــؤمن لــھ فــي غضــون أربــع

ــر ــتعوض الشـ ــة، سـ ــھ القادمـ ــن  صخكة الشـــ لرحلتـ ــھ عـ ــؤمن لـ المـ
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transportation is made available to the Insured 
Person within four hours of the actual arrival 
time of his or her  incoming flight, the Company 
will indemnify the Insured Person for the 
American Express Platinum Credit Card charges 
incurred, prior to actual departure, in respect of 
restaurant meals, refreshments and/or hotel 
accommodations up to AED 900. 

التـــي تـــم  االئتمانیـــة البالتینیـــة رســـوم بطاقـــة أمریكـــان اكســـبریس
تحملھـــا، قبـــل المغـــادرة الفعلیــــة، وبالنســـبة لوجبـــات المطــــاعم 
ــالل  ــتخدامھا خ ــتم اس ــي ی ــادق الت ــي الفن ــة ف ــات و/أو اإلقام والمرطب

 درھم إماراتي. 900فترة التأخیر لغایة 

  
C) LUGGAGE DELAY متعةتأخر األ -ج 

If the Insured Person's accompanied checked-in 
luggage is not delivered to him or her within six 
hours of the Insured Person's arrival at the 
scheduled destination point of his or her flight, 
the Company will indemnify the Insured Person 
for the American Express Platinum Credit Card 
charges incurred at such scheduled destination 
in respect of the emergency purchase (within 48 
hours or prior to the return of the luggage 
whichever is the sooner) of essential clothing 
and toiletries up to AED 900. 

الشــخص المــؤمن  یصــحبھاتســلیم األمتعــة المســجلة التــي م یــتم إذا لــ 
ــت ــون سـ ــھ فـــي غضـ ــھ إلیـ ــھ فـــي رحلتـ ــول  لـ ــاعات مـــن وصـ سـ

الشـــخص المـــؤمن لـــھ إلـــى وجھـــة وصـــول رحلتـــھ المحـــددة، 
ســـتعوض الشـــركة الشـــخص المـــؤمن لـــھ عـــن رســـوم بطاقـــة 

التـــي تـــم تحملھـــا، فـــي  االئتمانیـــة البالتینیـــة أمریكـــان اكســـبریس
، فیمــا یخــص الشــراء الطــارئ المجدولــةلــة حلرا وجھــة وصــول

ــالل  ــس  48(خ ــرب) للمالب ــا أق ــة أیھم ــادة األمتع ــل إع ــاعة أو قب س
ــة  ــروریة لغایـ ــیة الضـ ــة الشخصـ ــتلزمات العنایـ ــم  900ومسـ درھـ

 إماراتي.

  
D) LUGGAGE LOSS األمتعة فقدان -د 

A further allowance is provided if the Insured 
Person's accompanied checked-in luggage has 
not been delivered to him or her within 48 hours 
of the Insured Person's arrival at the scheduled 
destination point of his or her flight. The 
Company will indemnify the Insured Person for 
the American Express Platinum Credit Card 
charges incurred within a further 48 hours in 
respect of the emergency purchase of essential 
clothing and toiletries up to AED 5,400, providing 
such charges are incurred prior to the return of 
the luggage. The above benefits apply in respect 
of the Insured Persons who are a Cardmember 
and for spouses and dependent children (as 
defined) but shall be subject to a per family 
maximum indemnity of double the above 
Cardmember benefit as specified. 

ــي  ــجلة الت ــة المس ــلیم األمتع ــتم تس ــم ی ــافي إذا ل ــدل إض ــدیم ب ــتم تق ی
ــھ أو إلیھــا خــالل  صخالشــ  یصــحبھا ــھ إلی ســاعة مــن  48المــؤمن ل

ــددة  ــول المحـ ــة الوصـ ــى وجھـ ــھ إلـ ــؤمن لـ ــخص المـ ــول الشـ وصـ
ــوم  ــن رسـ ــھ عـ ــؤمن لـ ــخص المـ ــركة الشـ ــتعوض الشـ ــھ. سـ لرحلتـ

التــي تــم تحملھــا االئتمانیــة البالتینیــة  بطاقــة أمریكــان اكســبریس
ســاعة أخــرى فیمــا یخــص الشــراء الطــارئ للمالبــس  48خــالل 
ــ العنزمات ومســتل درھــم  5,400 بمبلــغ یصــل إلــىالشخصــیة ة ای

ــاراتي ــة. إم ــادة األمتع ــل إع ــالیف قب ــك التك ــل تل ــتم تحم ، شــرط أن ی
تطبــق المزایــا أعــاله فیمــا یتعلــق باألشــخاص المــؤمن لھــم وھــم 
ــف  ــب التعریـ ــالین (حسـ ــھ المعـ ــھ وأطفالـ ــة وزوجتـ ــو البطاقـ عضـ

ض أقصــى لكــل المنســوب لھــذا التعبیــر) إال أنھــا تخضــع لحــد تعــوی
 زة عضو البطاقة كما ھو محدد.ضعف میأسرة ب

  
EXCLUSIONS االستثناءات 
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This insurance does not cover: :ال یغطي ھذا التأمین 

• any expenses or purchases not billed to 
the American Express Platinum Credit 
card account; 

ــ • ــات أو مشــتریات ال تصــدر بھ ــى حســابأي نفق ــواتیر إل  ا ف
 ؛االئتمانیة البالتینیة أمریكان اكسبریس بطاقة

• where checked-in luggage is delayed or 
lost on flight(s) returning to the Insured 
Person to his place of domicile; 

ــأخر أو  • ــد ت ــداعن ــة  نفق ــى مــتن الرحل ــة المســجلة عل األمتع
ــًدا فیھــا إلــى(الــرحالت) التــي یكــون المــ محــل  ؤمن لــھ عائ

 امتھ؛إق
• confiscation or requisition by customs or 

other government authority; 
ــات  • ــة أو ھیئ ــر جمركی ــل دوائ ــن قب ــز م ــادرة أو الحج المص

 حكومیة أخرى؛
• failure to take reasonable measures to 

save or recover lost luggage; 
ــدابیر الاتخــاذ  عــدم • ــة أو اســترج الالزمــةت متعــة اع األلحمای

 المفقودة؛
• failure to notify the relevant airline 

authorities forthwith of missing luggage 
at the destination point and to obtain a 
Property Irregularity Report. 

فــور فقــد تبلیــغ ســلطات الخطــوط الجویــة المعنیــة  عــدم •
ــي نقطــة الوصــول والح ــة ف ــى تقاألمتع ــر عــدم صــول عل ری

 ؛تلكاتالممضبط 

• war or any act of war, whether declared 
or undeclared. 

 حربي، سواء أعلنت الحرب أم ال؛ عملالحرب أو أي  •

• any illegal act by or on behalf of the 
Insured Person and/or their 
beneficiaries. 

أي تصــــرف غیــــر قــــانوني یصــــدر عــــن أو نیابــــة عــــن  •
 ن لھ و/أو مستفیدیھ.ؤمالشخص الم

  
CLAIMS المطالبات 
Should an Insured Person wish to make a claim 
they must contact our claims administrator 
below as soon as possible but in any event within 
60 days of the incident. 

ــة علیـــھ االتصـــ  ــھ بتقـــدیم مطالبـ  الإذا رغـــب الشـــخص المـــؤمن لـ
ــة  ــة وفــــي كافــ ــدینا بالســــرعة الممكنــ ــات لــ بجھــــة إدارة المطالبــ

 یوم من وقوع الحادثة. 60األحوال خالل 

  
American Home Assurance Company (Dubai Br.) ریكان ھوم أشورانس كومباني (فرع دبي)یأم 
The H Hotel – Complex, Trade Centre First, 27th 
Floor, P.O. Box 40569 

ــع ف ــدقمجمـ ــابق  نـ ــى، الطـ ــاري األولـ ــز التجـ ، 27ذا اتـــش، المركـ
 40569ص.ب رقم  

Dubai, UAE دبي، إ.ع.م 
  
Telephone: (+971) 4 5096111 :5096111 4 (971+) ھاتف رقم 
E-mail: myClaim@aig.com  :البرید اإللكترونيmyclaim@aig.com 
  
• All information and evidence required by 

the Company or its agents shall be 
furnished at the expense of the Insured 
Person or his or her personal 
representative(s) and shall be in such form 
and of such nature as the Company may 

یجــــب تقــــدیم كافــــة المعلومــــات التــــي تطلبھــــا الشــــركة أو  •
وكالؤھــا علــى نفقــة الشــخص المــؤمن لــھ أو ممثلــھ الشخصــي 
ــة  ــكل والطبیع ــون بالش ــب أن تك ــا یج ــھ الشخصــیین) كم (ممثلی

 التي تحددھا الشركة.

mailto:myClaim@aig.com
mailto:myClaim@aig.com
mailto:myclaim@aig.com
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prescribe. 
• The following information must be supplied 

in support of any claim: 
 لتالیة كتأیید ألي مطالبة:یجب تقدیم المعلومات ا •

1. the Record of charge form verifying 
that the relevant flight ticket(s) were 
charged to the American Express 
Platinum Credit card account; 

 تحمیـــلكـــالیف الـــذي یثبـــت لتا تحمیـــلســـجل نمـــوذج   -1
تـــذاكر الطیـــران ذات الصـــلة علـــى حســـاب بطاقـــة 

 ؛االئتمانیة البالتینیة  بریساكس  أمریكان
 

2. in respect of lost or delayed luggage, 
the Property Irregularity Report 
obtained from the airline; 

م بالنســـبة لألمتعـــة المفقـــودة أو المتـــأخرة؛ تقریـــر عـــد  -2
ــبط  ــاتضـ ــن  الممتلكـ ــھ مـ ــول علیـ ــتم الحصـ ــذي یـ الـ

 الخطوط الجویة؛
3. copy of the Scheduled Flight Ticket; 3-  صورة عن تذكرة الطیران محددة الموعد؛ 
4. written confirmation of the delay from 

the carrier; 
 تأكید خطي بالتأخر من قبل الناقل؛  -4

5. Record of Charge forms for all expenses 
incurred in respect to which indemnity 
is claimed under this insurance. 

التكــالیف لكافــة المصــاریف التــي  تحمیــلســجل نمــوذج   -5
ــأنھا  ــویض بشـ ــة بتعـ ــتم المطالبـ ــي یـ ــا والتـ ــم تحملھـ تـ

 بموجب ھذا التأمین.
• Benefits payable in respect of valid claims 

will be credited to the Insured Person's 
American Express Platinum Credit card 
account. 

ــیتم  • ــداعسـ ــات ال إیـ ــا یخـــص المطالبـ ــدفع فیمـ ــة الـ ــزة واجبـ میـ
فــي حســاب بطاقــة أمریكــان اكســبریس  ة للشــروطالمســتوفی

 الخاص بالشخص المؤمن لھ. االئتمانیة البالتینیة

• Please remember that it is always advisable 
to retain copies of all documents when 
submitting the Cardmember's claim form. 

ــذكر بأ • ــة یرجــى ت ــن كاف ــاظ بنســخة م ا باالحتف ــً ــا ننصــح دائم نن
المســتندات عنــد تقــدیمھا فــي نمــوذج المطالبــة الخــاص بعضــو 

 البطاقة.
  
Indemnities payable for any loss will be paid 
upon receipt of due written proofs of such loss. 
Indemnity for Loss of life and any other accrued 
indemnities unpaid at the Insured Person’s death 
should be payable to the Insured Person’s estate. 
The receipt from the estate will fully discharge 
the Company. 

ســـتدفع التعویضـــات واجبـــة الـــدفع عـــن أي خســـارة عنـــد اســـتالم 
ــارة.  ــك الخسـ ــي الـــالزم بتلـ ــات الخطـ ــن اإلثبـ یكـــون التعـــویض عـ

ــد ف ــر مدفوعــة عن ــاة وأي تعویضــات أخــرى مســتحقة وغی ــدان الحی ق
الشـــخص  ورثـــةوفـــاة الشـــخص المـــؤمن لـــھ، واجبـــة الـــدفع إلـــى 

 الشركة إعفاًء كامًال.    سیعفي الورثةاستالم  انالمؤمن لھ. و

  
TRAVEL ACCIDENT INSURANCE تأمین حوادث السفر 
  
It is hereby certified that the holder of this 
certificate, as an American Express Platinum 
Credit Cardmember - UAE, is insured against loss 
in the amount of AED 1,800,000 - subject to the 
Exclusions, Provisions and other Terms of the 
Policy described herein. 

ــدتؤ ــل  ذاھــ  بموجــب ك ــأن حام ــھادب ــذه الش ــي عضــو بصــفتھ ة، ھ ف
ــة ــة البالتینیــ ــبریس االئتمانیــ ــان اكســ ــة أمریكــ ــارات  -بطاقــ اإلمــ

 1,800,000الخســـارة بمبلـــغ  ضـــدمـــؤمن لـــھ  العربیـــة المتحـــدة
ــاراتي ــم إمـ ــروط  -درھـ ــام والشـ ــتثناءات واألحكـ ــاة االسـ ــع مراعـ مـ

 األخرى المبینة في الوثیقة. 
 

  
ELIGIBILITY شروط االستحقاق 
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The following persons are eligible for cover 
under the Master Policy: 

ــالیین  ــخاص التـ ــون األشـ ــتحقینیكـ ــة  مسـ ــى التغطیـ ــول علـ للحصـ
 بموجب الوثیقة الرئیسیة:

1. The American Express Platinum Credit 
Cardmember who has an American Express 
Platinum Credit Card Basic or 
Supplementary, UAE, issued by AMEX 
(Middle East) B.S.C. (c) – Emirates and is the 
recipient of the certificate (herein called the 
Cardmember). 

ــبریس عضــو بطا -1 ــان اكس ــة أمریك ــة ق ــةاالئتمانی ــذي  البالتینی ال
ــة  ــبریس االئتمانیــ ــان اكســ ــة أمریكــ ــك بطاقــ ــةیملــ  البالتینیــ

ــة، ــیة أو التكمیلیـــ ــة المت األساســـ ــارات العربیـــ ــدةاإلمـــ ، حـــ
الصـــادرة عـــن أمـــیكس (میـــدل إبســـت) بـــي. إس. ســـي. 

ــي) ــي  -(سـ ــا یلـ ــمى فیمـ ــھادة (یسـ ــتلم للشـ ــارات والمسـ اإلمـ
 بعضو البطاقة). 

2. The Cardmember’s legally married spouses, 
and 

 الزوجة الشرعیة لعضو البطاقة؛ و -2

3. The Cardmember’s dependent children 
under the age of 23, which means and 
includes legally dependent child, stepchild 
or legally adopted child of any eligible 
person described in 1 above. 

ــالین ممــن ھــم دون ســن  -3 ــة المع ــال عضــو البطاق ســنة  23أطف
ا أو ابــن الــزوج أو  ــً (وھــذا یعنــي ویشــمل الطفــل المعــال قانون

ــة  ــً الزوجـ ــى قانونـ ــل المتبنـ ــخص أو الطفـ  مســـتحقا ألي شـ
 ) أعاله).1( البندمذكور في 

  
COVER التغطیة 
Each eligible person shall be an Insured Person 
while taking a Trip on a public conveyance 
operated under a licence for the transportation 
of passengers for hire including taxis, fare for 
which has been charged to the American Express 
Platinum Credit card account in the manner 
detailed herein. 

ا لــھ أثنــاء ذھابــھ فــي رحلــة علــى  مســتحقن كــل شــخص یكــو مؤمنــً
مــتن ناقــل عــام مشــغل بموجــب رخصــة لنقــل الركــاب مقابــل أجــرة 

 تحمیـــلتاكســـي)، والتـــي یـــتم بمـــا فـــي ذلـــك ســـیارات األجـــرة (ال
جرتھــــا علــــى حســــاب بطاقــــة أمریكــــان اكســــبریس االئتمانیــــة أ

 البالتینیة على النحو المبین بالتفصیل أدناه.

  
1. Benefits specified below will be paid while 

the Master Policy is in force and the Insured 
Person suffers loss  resulting directly and 
independently of all other causes from 
accidental bodily injury („such injury‟) 
received during a one-way or round trip 
taken by the Insured Person between the 
point of departure and destination (both as 
designated in the Insured Person’s ticket) 
on or after the date ticket purchased, 
provided however, such injury is sustained 
under the circumstances specified in a or b 
as follows: 

الرئیســیة الوثیقــة  نســریاأثنــاء . ســیتم دفــع المزایــا المحــددة أدنــاه 1
ــكل  ــة بش ــارة الناتج ــھ للخس ــؤمن ل ــخص الم ــرض الش ــبب تع بس

خـــرى مـــن إصـــابة باب األع األســـ عـــن جمیـــ  ومســـتقلمباشـــر 
ــدیة  ــبب حــادثجس ــتم التعــرض  بس ــابة") التــي ی ــك اإلص ("تل

ــة  ــة ذھــاب وإیــاب بلھــا خــالل رحل یجریھــا اتجــاه واحــد أو رحل
الشــخص المــؤمن لــھ بــین نقطــة المغــادرة ووجھــة الوصــول 
(كالھمــا كمــا ھــو محــدد فــي تــذكرة الشــخص المــؤمن لــھ) فــي 

تلـــك  ط أن تكـــونأو بعـــد تـــاریخ التـــذكرة المشـــتراة، بشـــر
ــي  ــددة فـ ــروف المحـ ــي الظـ ــة فـ ــابة واقعـ ــدیناإلصـ (أ) أو  البنـ

 ا یلي:(ب) كم
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a. Such injury received while riding as a 
passenger and not as a pilot or crew 
member, in or boarding or alighting 
from or being struck by any air, land or 
water conveyance operated under a 
licence for the  transportation of 
passengers for hire; provided the fare 
for transportation on such public 
conveyance has been charged to the 
American Express Platinum Credit 
Card, or 

وقــوع تلــك اإلصــابة أثنــاء الركــوب كراكــب ولــیس كطیــار    -أ
النـــزول مـــن أو أو  الصـــعودعنـــد لطـــاقم، أو عضـــو فـــي ا

ــأي وســیلة  ــة أو االصــطدام ب ــة أو بری ــل جوی ــةنق ــتم  بحری ی
 تشــغیلھا بموجــب رخصــة لنقــل الركــاب بــاألجرة؛ شــرط

أجــرة وســیلة النقــل العامــة تلــك علــى حســاب  تحمیــلیــتم أن 
 بطاقة أمریكان اكسبریس االئتمانیة البالتینیة، أو

 

b. Such injury received while riding as a 
passenger in a conveyance operated 
under a licence for the transportation 
of passengers for hire including taxis or 
rental cars (whether charged to the 
Card or not) but only 

وقــوع تلــك اإلصــابة أثنــاء الركــوب كراكــب فــي وســیلة  -ب
ــتم تشــغیلھا بموجــب رخ ــل ی ــاألجرة صــة نق ــاب ب ــل الرك لنق

جـــرة (التاكســـي) أو الســـیارات بمـــا فـــي ذلـــك ســـیارات األ
ــتأجرة (ســواء ــم  المس ــلت ــة أم ال)  تحمی ــى البطاق األجــرة عل

 ولكن فقط:
 

i. When going directly to an airport for 
the purpose of boarding an aircraft on 
which the Insured Person is covered 
by the Policy; or 

ــى  ) 1( ــرة إل ــذھاب مباش ــد ال ــارالعن ــر مط ض الصــعود بغ
ــتن طــائرة  ــى م ــؤمنعل ــھ  م ــؤمن ل ــا الشــخص الم فیھ
 بموجب الوثیقة؛ أو

 
ii. When leaving an airport after 

alighting from such an aircraft. 
 مطار بعد النزول من تلك الطائرة.العند مغادرة   )2(

2. A Common Carrier Benefit is payable if the 
Insured Person sustains injury as a result of: 

ــؤمن   -2 ــام إذا تعــرض الشــخص الم ــل الع ــزة الناق ــع می یتوجــب دف
 لھ إلصابة ناجمة عن:

a. An accident which occurs while riding 
solely as a passenger in or boarding or 
alighting from a Common Carrier 
Conveyance for a Covered Trip; or 

ــاءحــادث یقــ    -أ الركــوب كراكــب فقــط فــي أو علــى مــتن  ع أثن
ــة مغطــاة ــل عــام لرحل ــل ناق ــن وســیلة نق ــزول م ــد الن  أو عن

 ؛ أوبالتأمین
 

b. Being struck by such Common Carrier 
Conveyance. 

ــل  -ب ــذلك الناق ــة ب ــل الخاص ــیلة الناق ــطدام بوس ــرض الص التع
 العام.

  
“Common Carrier Conveyance” means an air, 
land or water vehicle (other than a rental 
vehicle) operated by a common carrier licensed 
to carry passengers for hire (including taxis). 

ــة أو  ــة أو بری ــة جوی ــي مركب ــام" تعن ــل الع ــل الناق ــة"وســیلة نق  بحری
ــتأجرة) ا ــات المسـ ــر المركبـ ــغیلھا (غیـ ــوم بتشـ ــي یقـ ــام لتـ ــل عـ ناقـ

ــرخ ــام ــل الرك ــرة ص لحم ــیارات األج ــا س ــا فیھ ــرة (بم ــل أج ب مقاب
 التاكسي).

  
3. A trip is a “Covered Trip” if: 3- إذا:بالتأمین  ةتكون الرحلة "رحلة مغطا " 

a. It is a trip taken by an Insured Person 
between point of departure and the 
final destination as shown on the 
Insured Person’s ticket; and 

ــة    -أ ــین نقطـ ــا شـــخص مـــؤمن لـــھ بـ ــة یقـــوم بھـ كانـــت رحلـ
مغـــادرة ووجھـــة وصـــول نھائیـــة كمـــا یظھـــر فـــي تـــذكرة 

 الشخص المؤمن لھ؛ و



AMEX (Middle East) B.S.C. (c) is regulated and licensed by the Central Bank of Bahrain as a Financing Company. 
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) - Emirates is regulated and licensed by the Central Bank of the UAE as the branch of a Financing Company. 

b. The Insured Person’s entire fare for 
such trip has been charged to an 
American Express Platinum Credit Card 
prior to any injury. 

كامــل أجــرة الشــخص المــؤمن لــھ عــن تلــك  تحمیــلتــم  -ب
ــة  ــبریس االئتمانیــ ــان اكســ ــة أمریكــ ــى بطاقــ ــة علــ الرحلــ

 قبل اإلصابة.  البالتینیة

4. Airport Transportation Benefit: If a 
Scheduled Airline ticket is purchased for a 
Covered Trip prior to the Insured  Person’s 
departure for the airport, this Benefit is 
payable if the Insured Person sustains any 
injury while riding as a passenger in a land 
Common Carrier Conveyance rental car or a 
scheduled helicopter operated as a 
Common Carrier Conveyance, but only: 

شــراء تــذكرة طیــران محــددة الموعــد  تــم میــزة نقــل المطــار: إذا -4
ــة مغطــاة ــأمین لرحل ــى  بالت ــھ إل قبــل مغــادرة الشــخص المــؤمن ل

ــذه المیـــزة إذا تعـــرض الشـــخص  ــار، یتوجـــب دفـــع ھـ المطـ
ــطة  ــب بواسـ ــوب كراكـ ــاء الركـ ــابة أثنـ ــھ ألي إصـ ــؤمن لـ المـ
وســـیلة نقـــل بریـــة لناقـــل عـــام أو ســـیارة مســـتأجرة أو طـــائرة 

ة نقــل لناقــل عــام، ولكــن یــتم تشــغیلھا كوســیل جدولــةم ھیلكــوبتر
 فقط:

 

a. When going directly to an airport for 
the purpose of boarding an aircraft for 
a Covered Trip; or 

ــى  -أ ــرة إل ــذھاب مباش ــد ال ــى العن ــعود عل ــرض الص ــار لغ مط
 ؛ أوتأمینبال  متن طائرة للذھاب في رحلة مغطاة

 
b. When leaving directly from an airport 

after alighting from an aircraft from a 
Covered Trip. “Scheduled Airline” 
means a flight in an aircraft where the 
airline is listed in the Official Airline 
Guide or ABC World  Airways Guide 
where the air carrier holds a 
certificate, license or similar 
authorisations for Scheduled air 
transportation issued by the relevant 
authorities in the Country in which the 
aircraft is registered, in accordance 
with such authorisation, maintains and 
publishes schedules and tariffs for 
passenger service between named 
airports at regular and specific times. 

ــزول مــن طــائرة -ب ــد الن ــادرة مباشــرة مــن مطــار بع ــد المغ عن
ــة مغطــاة ــن رحل ــأمین م ــة بالت ـــ "الخطــوط الجوی . ویُقصــد ب

ــة ــون مجدول ــدما تك ــائرة عن ــتن ط ــى م ــران عل ــة طی " رحل
ــة الرســ  ــل الخطــوط الجوی ــي دلی ــك الطــائرة مدرجــة ف میة تل

ا یحمـــل وعنـــدم ABCخطـــوط الجویـــة العالمیـــة دلیـــل الأو 
ــل الجــوي شــھادة أو رخصــة أو  ــل  تصــریحالناق ــل للنق مماث

الجــوي محــدد المواعیــد صــادرة عــن الســلطات المعنیــة فــي 
ا  ــً ــوم وفق ــدما یق ــھ وعن ــون الطــائرة مســجلة فی ــي تك ــد الت البل

ــذلك  ــرحالت وتعالتصــریحل ــد لل ــد ونشــر مواعی ــة ، بتحدی رف
ــین ــاب ب ــة الرك ــة مطــارات محــدد لخدم ــات منتظم ــي أوق ة ف

 ومحددة.

5. Airport Premises Benefit: If a Scheduled 
Airline ticket is purchased for a Covered Trip 
prior to boarding, this Benefit is payable if 
the Insured Person sustains any injury while 
upon any airport premises designated for 
passenger use, but only when the Insured 
Person is upon such premises immediately 
before boarding, or immediately after 
alighting from, an aircraft from a Covered 
Trip. 

ــددة  -5 ــران محـ ــذكرة طیـ ــراء تـ ــم شـ ــار: إذا تـ ــى المطـ ــزة مبنـ میـ
ــة  ــد لرحلـ ــاة الموعـ ــأمین مغطـ ــل ابالتـ ــعودقبـ ــتن  لصـ ــى مـ علـ

ــزة إذ ــذه المیـ ــع ھـ ــب دفـ ــائرة، یتوجـ ــخص الطـ ــرض الشـ ا تعـ
ــى للمطــار  ــي أي مبن ــد ف ــاء التواج ــابة أثن ــھ ألي إص ــؤمن ل الم
 مخصــــص لالســــتخدام الركــــاب، ولكــــن فقــــط عنــــد تواجــــد

ــ  ــك المب ــي تل ــھ ف ــؤمن ل ــل الصــعود الشــخص الم ــرة قب اني مباش
ائرة مـــن رحلـــة علـــى مـــتن أو مباشـــرة بعـــد النـــزول مـــن طـــ 

 . مینلتأبا  مغطاة
 



AMEX (Middle East) B.S.C. (c) is regulated and licensed by the Central Bank of Bahrain as a Financing Company. 
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) - Emirates is regulated and licensed by the Central Bank of the UAE as the branch of a Financing Company. 

6. Coverage Requirements: An Insured Person 
will be fully insured for benefits under the 
Policy while taking a Trip on a Common 
Carrier Conveyance only when the entire 
fare is charged to the American Express 
Platinum Credit Card. 

ــة -6 ــات التغطی ــل : یكــون الشــخص المــؤممتطلب ا بالكام ــً ــھ مؤمن ن ل
ــذھاب  ــاء ال ــأمین أثن ــة الت ــب وثیق ــا بموج ــى المزای ــول عل للحص

ــدما  ــط عن ــام فق ــل ع ــل ناق ــیلة نق ــتن وس ــى م ــة عل ــي رحل ــتف م ی
كامــــل األجــــرة علــــى بطاقــــة أمریكــــان اكســــبریس  تحمیــــل

 البالتینیة.االئتمانیة 

7. On-Board Ticketing: In the event that the 
Insured Person suffering a Loss on board a 
Scheduled Airline flight for which the Airline 
sells tickets on board the flight and the 
Insured Person has not purchased his or her 
ticket by charging the ticket to the 
American Express Platinum Credit Card 
prior to boarding the flight, then the 
Company will evaluate and pay such loss 
where it can establish that no other form of 
payment was used for the flight in 
question. 

ــا -7 ــي ح ــائرة: ف ــتن الط ــى م ــذاكر عل ــع الت ــخص بی ــرض الش ل تع
ــة  ــة خطــوط جوی ــتن رحل ــى م ــارة عل ــھ لخس ــؤمن ل ــةجمالم  دول

ــى مــتن الطــائرة  ــذاكر عل ــران الت ــع فیھــا خطــوط الطی ــي تبی والت
ــھ ب ــھ بشــراء تذكرت ــؤمن ل ــم الشــخص الم ــم یق ــلول ــا  تحمی قیمتھ
ــة  ــبریس االئتمانیـ ــان اكسـ ــة أمریكـ ــى بطاقـ ــةلاعلـ ــل  بالتینیـ قبـ

كة عنــدھا بتقــدیر مــتن الطــائرة، ســتقوم الشــرعود علــى الصــ 
ودفــع تلــك الخســارة عنــدما یثبــت عــدم اســتخدام أي شــكل آخــر 

 من أشكال الدفع للرحلة ذات الصلة. 

  
SCHEDULE OF BENEFITS جدول المزایا 
When such injury to an Insured Person results in 
any of the following losses within 100 days after 
the date of the accident, the Company will pay 
for: 

ــھ  ــؤمن ل ــا شــخص م ــي یتعــرض لھ ــك اإلصــابة الت ــؤدي تل ــدما ت عن
یــوم مــن تــاریخ الحــادث،  100إلــى أي مــن الخســائر التالیــة خــالل 

 ستدفع الشركة مقابل:

Loss of Life AED 1,800,000   1,800,000 ن الحیاةدافق درھم 
Loss of both hands or both 
feet 

AED 1,800,000   1,800,000 فقدان كلتا الیدین أو كلتا القدمین درھم 

Loss of the entire sight of 
both eyes 

AED 1,800,000   1,800,000 الكلي بكلتا العینین  البصرفقدان  درھم 

Loss of the entire sight of one 
eye and the loss of one hand 
or one foot 

AED 1,800,000   1,800,000 ــدان  درھم ــرفقـ ــدة  البصـ ــین واحـ ــي بعـ الكلـ
 وفقدان ید واحدة أو قدم واحدة

Loss of one hand or one foot AED 900,000   900,000 فقدان ید واحدة أو قدم واحدة درھم 
Loss of the entire sight of one 
eye 

AED 900,000   900,000 الكلي بعین واحدة  البصرفقدان  درھم 
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“Loss” as above used with reference to hand or 
foot means complete severance through or 
above the wrists or ankle joint and as used with 
reference to an eye means the irrevocable loss of 
the entire sight thereof. Indemnity provided  
Hereunder will not be paid under any 
circumstances for more than one of the losses, 
the greatest, sustained by an Insured Person as 
the result of any one accident. 

ــى النحــو المســتخدم أعــاله لإلشــارة  ــد أو كلمــة "الخســارة" عل ــى ی إل
ــل  ــر الكام ــي البت ــدم تعن ــو مق ــا ھ ــتخدم لإلوكم ــینس ــى الع ــارة إل ، ش

ــد ــي الفق ــك یعن ــإن ذل ــائي ل انف ً بصــر كللالنھ ــا ــدفع التعــویض ی ــن ی . ل
ـــ نصـــوص علیـــھ بموجـــب ھـــذه االم ة تحـــت أي ظـــروف مـــن لوثیق

ــتم  ــي ی ــى، والت ــي األعل ــدة، وھ ــارة واح ــن خس ــر م ــروف ألكث الظ
التعــرض إلیھــا مــن قبــل شــخص مــؤمن لــھ كنتیجــة ألي حــادث 

 واحد. 

  
EXPOSURE AND DISAPPEARANCE التعرض واالختفاء 
If the Insured Person is unavoidably exposed to 
the elements because of an accident on a 
Covered Trip which results in disappearance, 
sinking or wrecking of a Common Carrier 
Conveyance, and as a result of such exposure, 
the Insured Person suffers a loss for which 
benefits are otherwise payable under the Policy, 
such loss will be covered under the Policy. 

ــھ  ا ال یمكــن تفادی ــھ للعوامــل تعرضــً إذا تعــرض الشــخص المــؤمن ل
ــة  ــي رحل ــأمینبســبب حــادث ف ــاء أو  مغطــاة بالت ــى اختف ــا أدى إل مم

ــیلة ــم وس ــرق أو تحط ــرض،  غ ــذلك التع ــة ل ــام، ونتیج ــل ع ــل ناق نق
المــؤمن لــھ لخســارة یتوجــب دفــع مزایــا عنھــا بموجــب تعــرض 

 وجب الوثیقة.، فإن تلك الخسارة ستغطى بمھذه الوثیقة
 

  
If the Insured Person disappears because of an 
accident on a Covered Trip which results in the 
disappearance, sinking, wrecking of a Common 
Carrier Conveyance, and if the Insured Person’s 
body has not been found within the 52 weeks 
after the date of such accident, it will be 
presumed, subject to there being no evidence to 
the contrary, that the Insured Person suffered 
Loss of Life as a result of injury covered by this 
Policy. 

ــة  ــي رحل ــادث ف ــبب ح ــھ بس ــؤمن ل ــخص الم ــى الش ــاة إذا اختف مغط
ــأمین ــاء أو غـــرق أو تح بالتـ ــى اختفـ ــا أدى إلـ ــل ممـ ــیلة نقـ ــم وسـ طـ

ــھ  ــؤمن ل ــة الشــخص الم ــى جث ــور عل ــتم العث ــم ی ــام، وإذا ل ــل الع الناق
أســبوع مــن تــاریخ ذلــك الحــادث، ســیتم االفتــراض، مــع  52خــالل 

ــؤم ــك، أن الم ــالف ذل ــى خ ــل عل ــود دلی ــدم وج ــاة ع ــد مراع ــھ ق ن ل
  بموجب ھذه الوثیقة.  مغطاة بالتأمینارق الحیاة نتیجة إلصابة ف
 

  
EXCLUSIONS االستثناءات 
  
The Policy does not cover any Loss caused or 
contributed to by, directly or indirectly: 

ال تغطــي ھــذه الوثیقــة أي خســارة ناجمــة عــن أو عائــدة لمــا یلــي، 
 أو غیر مباشر:بشكل مباشر  

1. Suicide or self-destruction or any attempt 
there at; 

 االنتحار أو إیذاء النفس أو محاولة ذلك؛ -1

2. War or any act of war whether declared or 
undeclared; 

ــرب أو أي  -2 ــلالح ــرب  عم ــت الح ــواء أعلن ــالحرب س ــرتبط ب م
 أم ال؛

3. Injury to which a contributory cause was 
the commission of, or attempt to commit 
an illegal act by or on behalf of the Insured 

ــة  -3 ــاب أو محاولـ ــببھا ارتكـ ــي تسـ ــاھم فـ ــي یسـ ــابة التـ اإلصـ
ــة عــن الشــخص  ــل أو نیاب ــانوني مــن قب ــر ق ارتكــاب فعــل غی

 ا؛المؤمن لھ أو مستفیدیھ/ مستفیدیھ
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Person or his or her beneficiaries; 
4. Injury received while serving as an 

operator or crew member of any 
conveyance. 

ــغل أو  -4 ــة كمش ــاء الخدم ــا أثن ــرض لھ ــتم التع ــي ی ــابة الت اإلص
 فرد طاقم في أي وسیلة نقل؛

5. The actual, alleged or threatened 
discharge, dispersal, seepage, migration, 
escape, release of or exposure to any 
hazardous biological, chemical, nuclear or 
radioactive material, gas, matter or 
contamination. 

ــروج  -5 ــل أو الخـ ــرب أو الترحیـ ــتیت أو التسـ ــغ أو التشـ التفریـ
ــادة أو  ــل ألي مـ ــي أو المحتمـ ــرض الفعلـ ــراج أو التعـ أو اإلفـ

نـــووي أو  غـــاز أو شـــيء أو ملـــوث حیـــوي أو كیمـــاوي أو
 یر. ي خطإشعاع

  
CLAIMS المطالبات 
Written notice of a claim must be given to the 
Company’s claim representative at the following 
address within 20 days after the occurrence or 
commencement of any loss covered by the 
Policy, or as soon thereafter as is reasonably 
possible. Benefits will be payable upon receipt of 
due written proof, as requested by the Company 
for a legitimate covered loss. 

ــى ممثــل الشــركة الخــاص  ارســالیجــب  ــة إل إشــعار خطــي بالمطالب
یــوم مــن وقــوع أي  20بالمطالبــات علــى العنــوان التــالي خــالل 

قــة، أو بــأقرب مــا یمكــن مــن بھــذه الوثی مغطــاة بالتــأمینة خســار
ــد  ــدفع عن ــة ال ــا واجب ــا. ســتكون المزای ــد وقوعھ ــة بع ــة المعقول الناحی
ــارة  ــركة للخس ــھ الش ــا تطلب ــق م ــب، وف ــي مناس ــات خط ــتالم إثب اس

 . بالتأمین القانونیة المغطاة
 

  
Copies of the Record of Charge Forms relating to 
expenses incurred in respect to which indemnity 
is claimed under this insurance must be supplied 
to the Company. Also, the Record of Charge 
Form, verifying that the relevant flight tickets 
were charged to the American Express Platinum 
Credit card account must be supplied to the 
Company together with the following 
information: 

التكــالیف  تحمیــلیجــب تزویــد الشــركة بنســخ مــن ســجل نمــاذج 
ــالتعویض  ــة ب ــتم المطالب ــي ی ــا والت ــم تحملھ ــي ت ــات الت ــق بالنفق المتعل
ــركة  ــد الشـ ــب تزویـ ــا یجـ ــأمین. كمـ ــذا التـ ــب ھـ ــھا بموجـ بخصوصـ

ــذي یثبــت  تحمیــلبســجل نمــوذج  ــذاكر  تحمیــلالتكــالیف ال تكــالیف ت
ــى حســـ  ــلة علـ ــران ذات الصـ ــة أالطیـ ــان اكاب بطاقـ بریس ســـ مریكـ

 إلى جانب المعلومات التالیة:االئتمانیة البالتینیة 
 

• Full details of the Flight (Airline, Flight 
Numbers, Departure Airport, Destination, 
Scheduled Times and Arrival Airport). 

ــام  • ــة، أرق ــة (الخطــوط الجوی ــة بالرحل ــة المتعلق التفاصــیل الكامل
ــرحالت، م ــاالــ ــار المغــ ــدول درة، وطــ ــول، جــ ــة الوصــ جھــ

 المواعید ومطار الوصول).
• Full details of the Delay. • .التفاصیل الكاملة المتعلقة بالتأخیر 
• Full details of expenses for which 

reimbursement is claimed. 
ــة  • ــتم المطالبــ ــي یــ ــات التــ ــة بالنفقــ ــیل المتعلقــ ــة التفاصــ كافــ

 بتعویض عنھا. 
  
American Home Assurance Company (Dubai Br.) ریكان ھوم أشورانس كومباني (فرع دبي)یأم 
The H Hotel – Complex, Trade Centre First, 27th 
Floor, P.O. Box 40569 

ــابق  ــى، الطـ ــاري األولـ ــز التجـ ــدق ذا اتـــش، المركـ ــع فنـ ، 27مجمـ
 40569ص.ب رقم  

Dubai, UAE دبي، إ.ع.م 
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Telephone: (+971) 4 5096111 5096111 4 (971+) ف رقم:ھات 
E-mail: myClaim@aig.com  :البرید اإللكترونيmyclaim@aig.com 
  
Indemnity for loss of life and any other accrued 
indemnities unpaid at the Insured Person’s death 
shall be payable in accordance with the 
designation of beneficiary made by the Insured 
Person, subject to the laws of the country of 
payment. 

یكــــون التعــــویض عــــن فقــــدان الحیــــاة وأي تعویضــــات أخــــرى 
ــھ، ــؤمن ل ــخص الم ــاة الش ــد وف ــة عن ــر مدفوع ــتحقة وغی ــة  مس واجب

ا لتعیــین المســتفیدین كمــا حــدده الشــخص المــؤمن لــھ، مــع دفع وفقًــ الــ 
   مراعاة قوانین بلد الدفع.

 

  
If no beneficiary has been designated or if the 
designated beneficiary has predeceased the 
Insured Person, such indemnities shall, at the 
Company’s option and in accordance with the 
laws of the country of payment, be paid to the 
Insured Person’s executor(s) or administrator(s), 
legal heir(s) or personal legal representative(s). 

إذا لـــم یـــتم تعیـــین أي مســـتفید أو إذا تـــوفي المســـتفید المعـــین قبـــل 
 علــى خیــار ت، بنــاءً التعویضــا الشــخص المــؤمن لــھ، تــدفع تلــك

ــدیر ــذ أو م ــى منف ــدفع، إل ــد ال ــوانین بل ا لق ــً ــث  الشــركة ووفق أو الوری
 القانوني أو الممثل القانوني الشخصي للشخص المؤمن لھ.

 

  
All other indemnities will be payable to the 
Insured Person. The receipt from the person(s) 
to whom payment is made will fully discharge 
the Company. 

ســـتكون كافـــة التعویضـــات األخـــرى واجبـــة الـــدفع إلـــى الشـــخص 
ــدفع  ــیھم الـ ــم إلـ ــذین تـ المـــؤمن لـــھ. ویعفـــي اســـتالم األشـــخاص الـ

 الشركة إعفاًءا كامًال.  

  
Please remember that it is always advisable to 
retain copies of all documents when submitting 
the Cardmember's claim form. 

ــة  ــن كافـ ــخة مـ ــاظ بنسـ ا باالحتفـ ــً ــح دائمـ ــا ننصـ ــذكر بأننـ ــى تـ یرجـ
المســـتندات عنـــد تقـــدیمھا فـــي نمـــوذج المطالبـــة الخـــاص بعضـــو 

 البطاقة.
  
TIME LIMIT OF ACTIONS جراءاتإلل ددالموعد المح 
No action at law or in equity shall be brought to 
recover under the Policy after the expiration of 
three years after the time written proof of loss is 
required to be furnished. 

ــة  ــد العدالـ ــانون أو قواعـ ــب القـ ــراء بموجـ ــاذ أي إجـ ــوز اتخـ ال یجـ
المطلقــة لالســترداد بموجــب الوثیقــة بعــد مضــي ثالثــة ســنوات مــن 

 للخسارة.تقدیم اإلثبات الخطي ل المحددالموعد  

  
INDEMNITY LIMITATION حدود التعویض 
Duplicate or multiple American Express Cards 
shall not obligate the Company in excess of the 
limits stated herein for expenses incurred by any 
one individual Insured Person as a result of any 
one incident covered under the Master Policy. 

أو المتعــددة أن  المزدوجــةال یجــوز لبطاقــات أمریكــان اكســبریس 
ــن  ــة ع ــذه الوثیق ــي ھ ــة ف ــدود المبین ــاوز الح ــا یتج ــركة بم ــزم الش تل
ــة ألي  ــھ نتیجـ ــؤمن لـ ــرد مـ ــخص فـ ــدھا أي شـ ــي یتكبـ ــات التـ النفقـ

 ثیقة التأمین الرئیسیة.حادث واحد تمت تغطیتھ بموجب و

  
Indemnity for loss of life and any other accrued 
indemnities unpaid at the Insured Person's death 

 یــــاة وأي تعویضــــات أخــــرىیكــــون التعــــویض عــــن فقــــدان الح
ــة  ــھ، واجب ــؤمن ل ــخص الم ــاة الش ــد وف ــة عن ــر مدفوع ــتحقة وغی مس

mailto:myClaim@aig.com
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shall be payable in accordance with the 
designation of beneficiary made by the Insured 
Person, subject to the laws of the country of 
payment. 

ا لتعیــین المســتفیدین كمــا حــدده الشــخص المــؤمن لــھ، مــع  الــدفع وفقــً
   مراعاة قوانین بلد الدفع.

 
 

  
If no beneficiary has been designated or if the 
designated beneficiary has predeceased the 
Insured Person, such indemnities shall, at the 
Company's option and in accordance with the 
laws of the country of payment, be paid to the 
Insured    Person's    executor(s)    or    
administrator(s),    legal    heir(s)    or    personal    
legal     representative(s). All other indemnities 
will be payable to the Insured Person. The 
receipt from the person(s) to whom payment is 
made will fully discharge the Company. 

ـــ  ل إذا لـــم یـــتم تعیـــین أي مســـتفید أو إذا تـــوفي المســـتفید المعـــین قب
الشــخص المــؤمن لــھ، تــدفع تلــك التعویضــات، بنــاًء علــى خیــار 

ــدیر ال ــذ أو م ــى منف ــدفع، إل ــد ال ــوانین بل ا لق ــً ــث شــركة ووفق أو الوری
ــھ.  ــؤمن لـ ــخص المـ ــي للشـ ــانوني الشخصـ ــل القـ ــانوني أو الممثـ القـ

ـــ  الـــدفع إلـــى الشـــخص  ةســـتكون كافـــة التعویضـــات األخـــرى واجب
ــدفع  ــیھم الـ ــم إلـ ــذین تـ المـــؤمن لـــھ. ویعفـــي اســـتالم األشـــخاص الـ

 الشركة إعفاًءا كامًال.
 

  
MAXIMUM INDEMNITY PER INSURED PERSON الحد األقصى للتعویض لكل شخص مؤمن لھ 
In no event will duplicate or multiple American 
Express Cards or duplicate or multiple American 
Express Travel Accident Insurance Certificates 
obligate the Company in excess of the „Schedule 
of Benefits‟ for any one loss sustained by any 
one individual Insured Person as a result of any 
one accident or incident under Policy Number 
A&H/AMEX/2021 or under American Express 
Travel Accident Insurance Policies wherever 
issued. 

ــزم  ــبریس ال تلـ ــان اكسـ ــات أمریكـ ــةبطاقـ ــددة أو  المزدوجـ أو المتعـ
أو المتعــــددة  المزدوجــــةشــــھادة التــــأمین ضــــد حــــوادث الســــفر 

ــا  ــوال بمـ ــن األحـ ــال مـ ــي أي حـ ــركة فـ ــبریس الشـ ــان اكسـ ألمریكـ
ــدول المزای ــاوز "جـ ــا أي یـــ تجـ ــاني منھـ ــدة یعـ ــارة واحـ ا" ألي خسـ

شــخص مــؤمن لــھ فــرد نتیجــة أي حــادث أو حادثــة واحــدة بموجــب 
أو بموجـــب وثـــائق التـــأمین  A&H/AMEX/2021الوثیقـــة رقـــم 

 ضد حوادث السفر ألمریكان اكسبریس أینما صدرت. 
 

  
AGGREGATE LIMIT OF LIABILITY الحد اإلجمالي للمسؤولیة 
The maximum Aggregate Limit of Liability is AED 
18,000,000 for all claims combined resulting 
from any one event. If the aggregate amount of 
all indemnities otherwise payable by reason of 
cover provided under the Policy exceeds such 
aggregate limit of liability, the Company shall not 
be liable as respects each Insured Person for a 
greater proportion of the indemnity otherwise 
payable than the aggregate limits of liability 
bears to the aggregate amount of all such 
indemnities. 

درھـــم  18,000,000یة یبلـــغ الحـــد اإلجمـــالي األقصـــى للمســـؤول
ــاراتي  ــة عــن أي حــدث إم ــات المشــتركة الناجم ــة المطالب ــل كاف مقاب

ــة  ــات واجبـ ــة التعویضـ ــالي لكافـ ــغ اإلجمـ ــاوز المبلـ ــد. إذا تجـ واحـ
ــك  ــة ذل ــة بموجــب الوثیق ــة المقدم ــبب التغطی ــك بس ــدفع بخــالف ذل ال

ــركة ــون الشـ ــن تكـ ــؤولیة، لـ ــالي للمسـ ــد اإلجمـ ــا  الحـ ــؤولة فیمـ مسـ
ــب  ــویض واج ــن التع ــبة م ــن نس ــھ ع ــؤمن ل ــخص م ــل ش ــص ك یخ
ــي  ــة الت ــؤولیة اإلجمالی ــدود المس ــن ح ــى م ــك أعل ــالف ذل ــدفع بخ ال

 تحملھا من المبلغ اإلجمالي لتلك التعویضات. 
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RETAIL PROTECTION حمایة التجزئة 
  
RETAIL PROTECTION PLAN – CONDITIONS OF 
COVERAGE 

 شروط التغطیة -ئةخطة حمایة التجز

Submission of a claim does not relinquish you 
from your responsibility to settle your American 
Express Platinum Credit card account in 
accordance with the Cardmember agreement. 

ــن مســؤولیتك لتســویة حســاب بطاقتــ  ــك م ــة ال یعفی ــدیم مطالب ة إن تق
ـــ  ا ان اكســــبریس االئتمانیــــة البالتینیــــة الخاصــــة بــــك أمریكـ وفقــــً

 عضو البطاقة. ب لالتفاقیة الخاصة

  
EVIDENCE OF INSURANCE إثبات التأمین 
Cardmembers (defined below) are indemnified 
under the Policy (defined below) for all risks of 
direct physical theft or damage to property 
purchased solely for personal use with a Card 
(defined below) while the Policy is in effect, 
provided such theft or damage occurs within 
ninety (90) days after the date on which the 
property is purchased and the Purchase Price of 
the item exceeded AED 350. Such 
indemnification is subject to a total limit of 
liability of AED 5,400 per Insured occurrence and 
AED 180,000 per Cardmember in any twelve (12) 
month period, and is further subject to the 
terms, conditions and exclusions of a policy 
issued by the Company to AMEX (Middle East) 
B.S.C (c) – Emirates. 

ــة  ــاه) بموجــب الوثیق ــات (المعــرفین أدن ــتم تعــویض أعضــاء البطاق ی
ــة  ــرقة أو األضــرار الفعلی ــائر الس ــة خس ــل كاف ــاه) مقاب ــة أدن (المعرف
ــط  ــتم شــراؤھا لالســتخدام الشخصــي فق ــي ی ــات الت المباشــرة للممتلك

ــاء كــون ال ــاه) أثن ــة أدن ــة (معرف ــة ســاریة المفعــول، شــرط ببطاق وثیق
ــعین  أن تحصـــل تلـــك الســـرقة أو ذلـــك الضـــرر فـــي غضـــون تسـ

ــراء 90( ــھ شـ ــم فیـ ــذي تـ ــاریخ الـ ــن التـ ــوم مـ ــات) یـ وأن  الممتلكـ
یخضــــع ذلــــك درھــــم إمــــاراتي  350یتجــــاوز ســــعر شــــراءھا 

ــالغ  ــالي البــ ــؤولیة اإلجمــ ــد المســ ــویض لحــ ــم  5,400التعــ درھــ
ـــ د 180,000لكـــل حادثـــة مؤمنـــة و  إمـــاراتي لكـــل اتي اررھـــم إم

ــا عشـــر ( ــغ اثنـ ــدة تبلـ ــة فـــي أي مـ ــو بطاقـ ــا 12عضـ ــھر، كمـ ) شـ
یخضــع لشــروط وأحكــام واســـتثناءات وثیقــة تــأمین صــادرة مـــن 

ــي) ــي (سـ ــي. إس. سـ ــت) بـ ــدل إیسـ ــیكس (میـ ــى أمـ ــركة إلـ  -الشـ
 اإلمارات. 

 

  
IMPORTANT NOTES مالحظات مھمة 
 ھذا التأمین تكمیلي -1 
1. This insurance is Supplementary  
The policy is not a substitute for other insurance 
which also Insures against dire physical theft or 
damage to personal property. The Policy will 
indemnify the Insured only to the extent that the 
direct physical theft or damage has not been 
paid by such other insurance and is subject to 
the Limitations and Exclusions contained herein. 

ا ضــد الســرقة  ھذه الوثیقــة لیســت بــدیًال عــن تــأمین آخــر یــؤمن أیضــً
ــیة.  ــات الشخص ــق بالممتلك ــي تلح ــة أو األضــرار الت ــة الوخیم المادی

فیــھ  ســوف تعــوض الوثیقــة المــؤمن لــھ فقــط إلــى الحــد الــذي ال یــتم
ــذا دفـــع  أي ضـــرر مـــادي مباشـــر أو ضـــرر مباشـــر مـــن قبـــل ھـ

ــتثناءات ــدود واالس ــع للح ــر وتخض ــأمین اآلخ ــذه  الت ــي ھ ــواردة ف ال
 الوثیقة.

 
  
2. Lost Items 2- المفقودة  األغراض 
Any items which have been left unattended in a 
place accessible to the public and which are not 
subsequently recovered shall not constitute theft 

ـــ  أغـــراضي ال تشـــكل أ م تركھـــا دون مراقبـــة فـــي مكـــان یســـھل ت
 حســبســرقة  حــادث وصــول العامــة إلیــھ والتــي ال تســترد فیمــا بعــد

 شروط الوثیقة. 
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within the Terms of the policy. 
  
INSURED المؤمن لھ 
A “Cardmember” is an individual issued with an 
American Express Platinum Credit Card (a Card or 
Cards) UAE. In addition, third party recipients of 
gifts of Insured property from Cardmembers will 
be indemnified instead of Cardmember for the 
theft or direct physical damage to such property, 
provided that the claim is made by the 
Cardmember in accordance with the Policy 
requirements. 

ــو الب" ــة أمریكـــان عضـ ــھ بطاقـ ــدرت لـ ــو شـــخص صـ ــة" ھـ طاقـ
ــبریس ــة  إكس ــةاالئتمانی ــات) البالتینی ــة أو بطاق ــارات  (بطاق ــي اإلم ف

ــدة ــة المتح ــتلمین العربی ــویض المس ــیتم تع ــك، س ــى ذل ــافة إل . باإلض
ــن  ــدایا م ــر لھ ــن الغی ــاتم ــة  ممتلك ــن عضــو البطاق ــا م ــؤمن علیھ م

اشــر مبفعلــي اللضــرر البــدًال مــن عضــو البطاقــة مقابــل الســرقة أو ا
، شــرط أن تقــدم المطالبــة مــن قبــل الممتلكــاتالــذي یلحــق بتلــك 

 عضو البطاقة وفقًا لمتطلبات الوثیقة.

  
LIMITATIONS AND EXCLUSION الحدود واالستثناءات 
  

A. Limitation الحدود -أ 
1. The total liability of the Company for any 

item of property Insured under the Policy 
shall not exceed the total amount 
reflected on the Cardmember’s billing 
statement or store receipt with respect to 
that item (Purchase Price) or the sum of 
AED 5,400 per Insured occurrence 
whichever is the lower. 

ــؤولیة  -1 ــاوز مس ــركة اإلجمالال تتج ــد الش ــة ألي بن ــة ی ــن ملكی م
ــي  ــین ف ــالي المب ــغ اإلجم ــة المبل ــب الوثیق ــا بموج ــؤمن علیھ م
ــق  ــة أو إیصــال المتجــر فیمــا یتعل ــواتیر عضــو البطاق كشــف ف

ــغ  ــد (ســعر الشــراء) أو مبل ــذلك البن ــاراتي 5,400ب ــم إم  درھ
 لكل حادثة مؤمن علیھا أیھما أقل.

 

2. For property purchased with a partial 
payment utilizing the Card, the total limit 
of liability will be pro-rated based upon 
the percentage the partial payment bears 
to the full Purchase Price. 

ــبة  -2 ــابالنس ــي  تللممتلك ــدفع الجزئ ــالل ال ــن خ ــترى م ــي تش الت
جمـــــالي باســـــتخدام البطاقـــــة، ســـــیتم احتســـــاب الحـــــد اإل

بنـــاًء علـــى النســـبة  ل نســـبة وتناســـبللمســـؤولیة علـــى شـــك
 المئویة للدفع الجزئي من سعر الشراء الكلي. 

3. Claims for items belonging to a pair or 
set, will be paid up to the full Purchase 
Price of the pair or set subject to (1.) 
above, provided that the items are 
unusable individually and cannot be 
replaced individually. 

إلــى زوج  تتبــعالتــي  بــاألغراضتــدفع المطالبــات المتعلقــة  -3
أو طقــم، حتــى ســعر الشــراء الكامــل للــزوج أو الطقــم مــع 

ــاة  ــدمراع ــون 1( البن ــرط أن تك ــاله، ش ــراضا) أع ــر  الغ غی
ــة لالســتخدام بصــور ــن اســتبداقابل ــردة وال یمك لھا بشــكل ة منف

 منفرد.
 

  
B. Exclusions تثناءاتاالس -ب 

1. There shall be no payment under the 
Policy for the first AED 350 of each 
Insured occurrence. 

ــل أول  -1 ــة مقابـ ــذه الوثیقـ ــب ھـ ــدفع بموجـ ــتم الـ ــن یـ  750لـ
 لكل حادثة مؤمن علیھا.درھم إماراتي 

2. There shall be no payment under the 
Policy for the direct physical theft or 

ــل  -2 ــة مقابـ ــذه الوثیقـ ــب ھـ ــغ بموجـ ــع أي مبلـ ــتم دفـ ــن یـ لـ
 السرقة أو الضرر الفعلي المباشر الناجم عن:
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damage arising from: 
a. War, invasion, hostilities, 

rebellion, insurrection, 
confiscation by order of a 
government or public  authority or 
risks of contraband or losses 
arising from illegal activity or acts; 

ــة أو  -أ ــات اإلرھابیـــــ ــزو أو العملیـــــ ــرب أو الغـــــ الحـــــ
ــن  ــأمر مــ ــادرة بــ ــات والمصــ ــاھرات أو االنتفاضــ المظــ
حكومـــــة أو ســـــلطة عامـــــة أو مخـــــاطر التھریـــــب أو 

 و أفعال غیر قانونیة؛الخسائر الناشئة عن نشاط أ

b. Normal wear and tear; ادي؛بلى العلف والالت -ب 
c. Mysterious disappearance; االختفاء الغامض؛ -ج 
d. Damage arising from inherent 

product defects; 
 الضرر الناجم عن عیوب المنتجات المتأصلة؛ -د

e. Theft of or from motor vehicles. بمحركات. ة من مركبات مزودةسرقة أو السرق -ھـ 
3. There shall be no payment under the 

Policy for direct physical theft or damage 
to: 

ــل  -3 ــة مقابـ ــذه الوثیقـ ــب ھـ ــغ بموجـ ــع أي مبلـ ــتم دفـ ــن یـ لـ
 السرقة أو الضرر الفعلي المباشر الناجم لما یلي:

a. Cash, or its equivalent, travellers 
cheques, tickets or any negotiable 
instruments; 

ھـــا أو الشـــیكات الســـیاحیة ة أو مـــا یعادلالمبـــالغ النقدیـــ -أ
 أو التذاكر أو أي أدوات قابلة للتداول؛

b. Animals or living plants; الحیوانات أو النباتات الحیة؛ -ب 
c. Consumable and perishable goods; السلع االستھالكیة والقابلة للتلف؛ -ج 
d. Jewellery, watches, precious 

metals and gem stones in baggage 
unless carried by hand and under 
the personal supervision of the 
Cardmember or Cardmember‟s 
travelling companion, previously 
known to the Cardmember. 

ار المجـــوھرات والســـاعات والمعـــادن الثمینـــة واألحجـــ -د
لــة الكریمــة الموجــودة فــي األمتعــة مــا لــم تكــن محمو

ــد وبا ــة أو خاضــعة لإللی ــراف الشخصــي لعضــو البطاق ش
ــدى  ــي الســفر، مــا ل ــة ف الشــخص المرافــق لعضــو البطاق

 عضو البطاقة علم مسبق بھ؛
 

e. Electronic equipment such as 
computers or computer-related 
equipment whilst at the place of 
employment. 

و المعــــدات المعــــدات االلكترونیــــة كــــالكمبیوترات أ  -ھـــــ
رتبطـــة بـــالكمبیوترات أثنـــاء تواجـــدھا فـــي مكـــان الم

 العمل. 

  
4. In addition, there shall be no payment 

under the Policy: 
ــذه  -4 ــغ بموجــب ھ ــع أي مبل ــتم دف ــن ی ــك، ل ــى ذل باإلضــافة إل

 الوثیقة:
a. For direct physical theft or damage 

to property as a result of direct 
physical abuse to ones property by 
the Cardmember; 

مقابـــل الســـرقة أو الضـــرر الفعلـــي المباشـــر كنتیجـــة    -أ
ــات  ــتخدام ممتلكـ ــي اسـ ــرة فـ ــة المباشـ ــاءة الفعلیـ لإلسـ

 اآلخرین من قبل عضو البطاقة؛

b. For direct physical theft or damage 
to property where the property 
was procured by the Cardmember 
through fraud; 

ــدما  -ب ــر عنـ ــي المباشـ ــرر الفعلـ ــرقة أو الضـ ــل السـ مقابـ
تكــــون الممتلكــــات عبــــارة عــــن ممتلكــــات اشــــتراھا 

 عضو البطاقة عن طریق االحتیال؛
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c. Where the Cardmember knowingly 
makes a false or fraudulent claim; 

عنــــدما یتقــــدم عضــــو البطاقــــة بمطالبــــة خاطئــــة أو  -ج
 ا؛تیالیة متعمدً اح

d. Where property stolen has not 
been reported to the appropriate 
authorities within 48 hours of 
discovery, and a written report 
obtained; 

إلــى المســروقة  الممتلكــاتعنــدما ال یــتم التبلیــغ عــن  -د
ــلطا ــالل السـ ــة خـ ــاف  48ت المعنیـ ــن اكتشـ ــاعة مـ سـ

 لى تقریر خطي؛ذلك، والحصول ع
 

e. For any item of property left 
unattended in a place accessible to 
the public and not subsequently 
recovered. 

التــي تركــت دون  الممتلكــاتمــن  غــرضمقابــل أي  -ھـــ
وصــول العامــة إلیــھ مــع عــدم  مراقبــة فــي مكــان یمكــن

 الحقًا.استرداده 

  
DUE DILIGENCE  الواجبةالعنایة 
The Cardmember shall use due diligence and do 
all things reasonably practicable to avoid or 
diminish any theft of or damage to property 
Insured under the Policy. 

ــ  ــة ب ــو البطاق ــى عض ــ عل ــة الواجب ــور ذل العنای ــة األم ــام بكاف ة والقی
أي ســرقة أو لتجنــب أو الحــد مــن العملیــة مــن الناحیــة المعقولــة 

 ضرر یقع للممتلكات المؤمن علیھا بموجب ھذه الوثیقة. 

  
CLAIMS المطالبات 
In the event of theft or damage, the 
Cardmember must: Telephone or write to Retail 
Protection: 

ــة:  ــى عضــو البطاق ــوع خســارة أو ضــرر عل  االتصــالفــي حــال وق
 كتابیًا: ھاتفیًا أوالتجزئة  قسم حمایةب

  
American Home Assurance Company (Dubai Br.) ریكان ھوم أشورانس كومباني (فرع دبي)یأم 
The H Hotel – Complex, Trade Centre First, 27th 
Floor, P.O. Box 40569 

ــابق  ــى، الطـ ــاري األولـ ــز التجـ ــدق ذا اتـــش، المركـ ــع فنـ ، 27مجمـ
 40569ص.ب رقم  

Dubai, UAE دبي، إ.ع.م 
  
Telephone: (+971) 4 5096111 :5096111 4 (971+) ھاتف رقم 
E-mail: myClaim@aig.com  :البرید اإللكترونيmyclaim@aig.com 
  
1. Immediately, but in any event within forty-

five (45) days after the date of such theft or 
damage and obtain a Claim Report Form. 
Warning: Failure to give such notice within 
forty-five (45) days after the date of theft or 
damage will result in loss of insurance 
provided under the Policy. 

ــي أي    -1 ــن فـ ــوًرا، ولكـ ــة  فـ ــالل خمسـ ــوال خـ ــن األحـ ــال مـ حـ
ــاریخ تلـــك الســـرقة أو الضـــرر 45وأربعـــین ( ) یـــوم مـــن تـ

والحصــول علــى نمــوذج تقریــر المطالبــة. تنبیــھ: وســیؤدي 
) 45ذلـــك اإلشـــعار خـــالل خمســـة وأربعـــین ( عـــدم ارســـال

یـــوم مـــن تـــاریخ الســـرقة أو الضـــرر إلـــى خســـارة التـــأمین 
 ب ھذه الوثیقة.المقدم بموج

2. Complete and sign the Claim Report Form 
and return it with substantiating 
documentation to the above address as soon 
as possible, but in any event no later than 

ــة كا    -2 ــر مطالب ــھنمــوذج تقری ــع وإعادت ــل وموق ــع م م ت ســتندام
ثبوتیــة علــى العنــوان الــوارد أعــاله بالســرعة الممكنــة، ولكــن 

) یــوم مــن 90فــي كافــة األحــوال فــي موعــد أقصــاه تســعین (
 تاریخ السرقة أو الضرر.

mailto:myClaim@aig.com
mailto:myclaim@aig.com
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ninety (90) days after the date of theft or 
damage. 

3. Upon request from the Company, the 
Cardmember will send at the Cardmember’s 
expense any damaged property for which a 
claim is made to an address designated by 
the Company. 

ــل علــى     -3 ــة أن یرس ــو البطاق ــركة، علــى عض ــب الش ــد طل عن
ــة أي  ــو البطاقـ ــة عضـ ــاتنفقـ ــدیم  ممتلكـ ــتم تقـ ــررة یـ متضـ

 المطالبة عنھا إلى عنوان تحدده الشركة.
 

4. Valid claims will be satisfied at the 
Company’s sole option, either by replacing, 
repairing or rebuilding the stolen or 
damaged property or by credit to the 
Platinum Credit card account in an amount 
not to exceed the  Purchase Price, subject 
always to the Limitations and Exclusions 
contained herein. 

ــة المطا    -4 ــیتم تلبیـ ــات سـ ــتولبـ ــدیر  فیة للشـــروطالمسـ حســـب تقـ
ــلیح أو  ــتبدال أو تصــ ــا باســ ــق، إمــ ــركة المطلــ ــرمیمالشــ  تــ

ــات ــاب  الممتلك ــي حس ــداع ف ــروقة أو المتضــررة أو باإلی المس
ــة ــة البطاق ــة البالتینی ــغ ال یتجــاوز ســعر الشــراء،  االئتمانی لمبل

واالســتثناءات الــواردة فــي ھــذه مــع المراعــاة الدائمــة للحــدود 
 الوثیقة.

 

5. Please remember that it is always advisable 
to retain copies of all documents when 
submitting the Cardmember's claim form. 

ــاظ بنســخة مــن كافــة     -5 ا باالحتف ــا ننصــح دائمــً ــذكر بأنن یرجــى ت
ــوذج المطا ــي نمـ ــدیمھا فـ ــد تقـ ــتندات عنـ ــاص المسـ ــة الخـ لبـ

 بعضو البطاقة.
  
SUBROGATION اللحاإل 
When a claim is paid, the Cardmember shall 
transfer, upon request from the Company any 
damaged item to the Company and assign the 
legal right to recover from the party responsible 
for the theft or damage to the Company to the 
extent of the amount. 

ــ ع قــل عضــو البطاقــة، بنــاًء علــى طلــب مــن د دفــع مطالبــة، ینن
ــركة،  ــاتالشـ ــازل  غـــرضأي  ممتلكـ ــركة ویتنـ ــى الشـ ــرر إلـ متضـ

عــن الحــق القــانوني فــي اســترداده مــن أي طــرف مســؤول عــن 
 السرقة أو الضرر إلى الشركة بمقدار المبلغ.

 

  
NO ASSIGNMENT OF INTEREST عدم التنازل عن المصلحة 
No interest under the Policy may be assigned or 
transferred without the prior written consent of 
the Company. Assignment or transfer without 
such consent shall void all coverage as of the 
assignor/transferor and the assignee/transferee 
under the Policy. 

بموجــب الوثیقــة دون  عــن أو نقــل أي مصــلحة ال یجــوز التنــازل
ــل دون  ــازل أو النق ــؤدي التن ــركة. ی ــن الش ــبقة م ــة مس ــة خطی موافق
ــھ/  ــازل إلی ــل و متن ــازل/ ناق ــة كمتن ــى إبطــال التغطی ــة إل ــك الموافق تل

 منقول إلیھ بموجب الوثیقة.
 

  
PROCEEDINGS نیةت القانواإلجراءا 
No action or proceedings against the Company 
by a Cardmember may be brought in any court of 
law in respect of  any claim under the Policy 
unless: 

ــل  ــن قبـ ــركة مـ ــد الشـ ــة ضـ ــراءات قانونیـ ــاذ أي إجـ ــوز اتخـ ال یجـ
ــأي م ــق ب ــا یتعل ــانون فیم ــة ق ــدى أي محكم ــة ل ــو البطاق ــة عض طالب

 بموجب الوثیقة إال إذا:

1. the Cardmember shall have fully complied 
with all the requirements of the Policy; and 

ا بكافـــة متطلبـــات الوثیقـــة    -1 كـــان عضـــو البطاقـــة ملتزمـــً
 بالكامل؛ و
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2. The action or proceedings are commenced 
by the issue of originating process within 
(12) months after the date on which the 
theft or damage occurred. 

تـــم البـــدء بـــاإلجراءات بإصـــدار العملیـــة الرســـمیة خـــالل     -2
 ) شھًرا من تاریخ وقوع تلك السرقة أو الضرر.  12(

  
EMERGENCY ASSISTANCE المساعدة في الحاالت الطارئة 
  
GENERALGUIDELINES  عامةتوجیھات 
To comply with the Terms and Conditions and in 
order to receive benefits under the present 
group policy the Cardmember must contact 
ASSISTANCE DEPARTMENT appointed by the 
insurer as soon as a claim or potential claim 
arises. In any event, the Cardmember must 
contact ASSISTANCE DEPARTMENT before 
incurring expenses over US$ 250 or as soon as 
physically possible, in order to obtain prior 
authorisation. 

لالمتثـــــال إلـــــى الشـــــروط واألحكـــــام ومـــــن أجـــــل الحصـــــول 
علـــــى المزایـــــا بموجـــــب وثیقـــــة التـــــأمین الجماعیـــــة الحالیـــــة 

ــى عضـــــ  ــب علـــ ــاعدة یجـــ ــم المســـ ــال بقســـ ــة االتصـــ و البطاقـــ
ــوء مطا ــور نشــ ــأمین فــ ــركة التــ ــل شــ ــن قبــ ــین مــ ــة أو المعــ لبــ

مطالبــــة محتملــــة. وفــــي كافــــة األحــــوال، یجــــب علــــى عضــــو 
ــاعدة  ــم المسـ ــال بقسـ ــة االتصـ ــد البطاقـ ــالیف تزیـ ــل تكـ ــل تحمـ قبـ

ــن  ــن  250عــ ا، مــ ــً ــة فعلیــ ــرعة الممكنــ ــي أو بالســ دوالر أمریكــ
 .ةمسبق  موافقةأجل الحصول على 

  
Emergency assistance is available 24 hours a day, 
365 days a year. Please call +1 817 826 7276 - 
Assistance Services provided by ASSISTANCE 
DEPARTMENT. 

ـــ  وفر خدمــــة المســــاعدة فــــي الحــــاالت الطارئــــة علــــى مــــدار تتـ
ــوم،  24 ــي الیـــ ــاعة فـــ ــى  365ســـ ــنة. یرجـــ ــي الســـ ــوم فـــ یـــ

 7276 826 817 1+ لتالي:االتصال بالرقم ا
 خدمات المساعدة مقدمة من قسم المساعدة.

  
DEFINITIONS: MEANING OF WORDS APPLYING 
TO EMERGENCY ASSISTANCE 

ــات ــا -التعریفــ ــاني الكلمــ ــاعدة ت معــ ــى المســ ــق علــ ــي تنطبــ التــ
 في الحاالت الطارئة

  
 ASSISTANCE DEPARTMENT – the Assistance 
Service Provider, Travel Guard, 2929 Allen 
Parkway, 14th Floor, 

ــاعدة ــم المســ ــارد،  -قســ ــل جــ ــاعدة، ترفــ ــدمات المســ ــزود خــ مــ
 TX، ھیوســــــتن، 14الــــــین بــــــاركواي، الطــــــابق  2929

77019. 
 Houston, TX 77019  
  
THE BENEFICIARY المستفید 
The Insured Person of this Group Policy is AMEX 
(Middle East) B.S.C. (c) – Emirates (AEME). The 
Benefits are extended free of charge to the 
BENEFICIARY: 

الشــــخص المــــؤمن لــــھ لھــــذه الوثیقــــة الجماعیــــة ھــــو أمــــیكس 
ــي ــت) بــ ــدل إیســ ــي). (میــ ــي (ســ ــھ إي  -إس. ســ ــارات (إیــ اإلمــ

 إم إي). یتم تمدید المزایا إلى المستفید مجانا:

- The American Express Platinum Credit 
Cardmember, UAE, and issued by AEME in the 
COUNTRY OF DEPARTURE; 

ــة،  - ــة البالتینیــ ــبریس االئتمانیــ ــان اكســ ــة أمریكــ ــو بطاقــ عضــ
 في بلد المغادرة؛ي الصادرة من قبل إیھ إي إم إ

- His/her dependent spouse and children under 
19 years of age in full-time education, living at 

ــن  - ــت ســــ ــالون تحــــ ــھ المعــــ ــھ وأطفالــــ ــنة  19زوجتــــ ســــ
والملتحقـــین بنظـــام تعلیمـــي بـــدوام كامـــل والـــذي یعیشـــون 
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HOME; في المنزل؛ 
  
The Cardmember and dependents must have 
their permanent residence in the COUNTRY OF 
DEPARTURE and be no more than 80 years of 
age, in a good state of health and fit to travel. 
Coverage for dependents applies only if they are 
travelling with the Cardmember. 

ــال ــة والمعــ ــو البطاقــ ــھ  ینیجــــب أن یكــــون لــــدى عضــ مــــن قبلــ
ــن  ــاوزوا ســ ــادرة وأن ال یتجــ ــد المغــ ــي بلــ ــة فــ ــة دائمــ  80إقامــ

ــة للســـفر. تطبـــق تغ ــنة، وبحالـــة صـــحیة جیـــدة ومالئمـ طیـــة سـ
 المعالین في حال سفرھم مع عضو البطاقة.

 

  
The Cardmember is covered during an unlimited 
number of private or business TRIPS 
commencing and ending in the COUNTRY OF 
DEPARTURE world-wide, with the exception of 
the COUNTRY OF DEPARTURE, of maximum 91 
consecutive days. 

ــة  ــو البطاقـــ ــون عضـــ ــأمینیكـــ ــى بالتـــ ــدد ال  مغطـــ ــالل عـــ خـــ
ــي  ــل التــ ــالت العمــ ــة أو رحــ ــرحالت الخاصــ ــن الــ ــدود مــ محــ

ــالم، باســـتثناء  ــد المغـــادرة حـــول العـ ــدأ وتنتھـــي فـــي بلـ بلـــد تبـ
 یوم متواصل. 91ة، لمدة أقصاھا  المغادر

INSURER: American Home Assurance Company 
(Dubai Br.) 

كــــان ھــــوم أشــــورانس كومبــــاني (فــــرع : أمیریشــــركة التــــأمین
 دبي)

CARD ISSUER/AEME: AMEX (Middle East) B.S.C. 
(c) – Emirates 

: أمـــــیكس (میــــــدل جھـــــة إصـــــدار البطاقـــــة/ إیـــــھ إي إم إي
 اإلمارات. -سي. (سي)ت) بي. إس. إیس

CLOSE RELATIVE: Spouse, mother, father, 
mother-in-law, father-in-law, daughter, son, 
(including legally adopted daughter or son, 
stepdaughter or son), daughter-in-law, son-in-
law, brother, sister or fiancé of the Cardmember. 

ــب  ــىالقریـــ ــة االولـــ ــن الدرجـــ ــة أو األم أو األب أو مـــ : الزوجـــ
ــي  ــا فـــ ــن (بمـــ ــة أو االبـــ ــة أو االبنـــ ــة أو أب الزوجـــ أم الزوجـــ

بنـــــة أو االبـــــن المتبنـــــى بالقـــــانون أو ابـــــن أو ابنـــــة ذلـــــك اال
ــة أو األخ أو  ــة االبــــــــن أو زوج االبنــــــ الزوجــــــــة) أو زوجــــــ

 األخت أو الخطیبة لعضو البطاقة. 
COUNTRY OF DEPARTURE: country in which the 
Card is issued by AEME. 

ــادرة ــد المغـ ــھ بلـ ــل إیـ ــن قبـ ــة مـ ــھ البطاقـ ــدر فیـ ــذي تصـ ــد الـ : البلـ
 إي إم إي.

FAMILY: The Cardmember, his/her spouse, the 
natural, foster or adopted child/children or legal 
ward of the Cardmember, each child being under 
19 years of age in full-time education and living 
at HOME at the time the period of validity of the 
Card. 

: عضــــو البطاقــــة وزوجتــــھ واألطفــــال الطبیعیــــین أو العائلــــة
ــایة  ــت الوصـــ ــوعین تحـــ ــین أو الموضـــ ــنین أو المتبنـــ المحتضـــ
القانونیــــة لعضــــو البطاقــــة، علــــى أن یكــــون كــــل طفــــل تحــــت 

ــن  ــنة و 19سـ ــدسـ ــي بـ ــام تعلیمـ ــق بنظـ ــیش ملتحـ ــل ویعـ وام كامـ
 في المنزل في فترة سریان مفعول البطاقة. 

GEOGRAPHICAL LIMITS: The Cardmember is 
covered world-wide with the exception of the 
COUNTRY OF DEPARTURE. 

بالتــــأمین : عضــــو البطاقــــة مغطــــى الحــــدود الجغرافیــــةنطــــاق 
 المغادرة.حول العالم باستثناء بلد 

  
Please note the following: :یرجى االنتباه إلى ما یلي 
If the Cardmember is undertaking a holiday on a 
cruise ship, all appropriate benefits will apply 
when the Cardmember is on board the cruise 
ship, whilst the Cardmember is embarking or 
disembarking. The INSURER will not pay for the 

كـــان عضـــو البطاقـــة ذاھـــب فـــي إجـــازة علـــى مـــتن ســـفینة إذا 
ــو  ــون عض ــدما یك ــبة عن ــا المناس ــة المزای ــتطبق كاف ــیاحیة، فس س

اقــة البطاقــة علــى مــتن الســفینة الســیاحیة، أثنــاء كــون عضــو البط
ا أم مغــادًرا. لــن تــدفع شــركة التــأمین مقابــل تكــالیف اإلنقــاذ  قادمــً

نة إلـــى مــن البحـــر عـــن طریـــق الجـــو أو النقـــل الطـــارئ للســـفی
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costs of air-sea rescue or emergency transfer ship 
to shore. 

 الشاطئ.

HOME: The Cardmember’s principal place of 
residence in the COUNTRY OF DEPARTURE. 

ــد المنــــزل ــي بلــ ــة فــ ــو البطاقــ ــي لعضــ ــة الرئیســ ــان اإلقامــ : مكــ
 مغادرة.  ال

MANUAL WORK: Work involving hands-on 
involvement with the installation, assembly, 
maintenance or repair of electrical, mechanical 
or hydraulic plant, (other than in a purely 
managerial/ supervisory, sales or administrative 
capacity), or the undertaking of any trade of 
plumber, electrician, lighting or sound 
technician, carpenter, painter/decorator or 
builder, or manual labour of any kind (other than 
in the catering industry). 

: العمــــل الــــذي یتضــــمن التركیــــب أو التجمیــــع العمــــل الیــــدوي
الیــــــدوي للمعـــــدات الكھربائیــــــة أو أو الصـــــیانة أو التصـــــلیح 

ــفة المیكا ــون بصـــ ــا یكـــ ــالف مـــ ــة (بخـــ ــة أو الھیدرولیكیـــ نیكیـــ
لمبیعـــــات أو اإلدارة) إداریـــــة/ إشـــــرافیة بحتـــــة أو خاصـــــة با

أو مزاولـــــة مھنـــــة الســـــباك أو فنـــــي الكھربـــــاء أو اإلنـــــارة أو 
اء، أو  فنــــي صــــوتیات أو نجــــار أو دھــــان/ فنــــي دیكــــور أو بنــــّ

ــوع (ب ــن أي نـــ ــدوي مـــ ــل الیـــ ــناعة العمـــ ــالف صـــ ــدیم خـــ تقـــ
   الطعام).

MEDICAL EMERGENCY: A bodily injury sustained, 
or sudden and unforeseen illness suffered, by 
the Cardmember whilst on a TRIP which results 
in immediate in-patient or out-patient 
TREATMENT being deemed necessary by a 
licensed medical practitioner. 

ــة ال ــاالت الطبیـــ ــةالحـــ : التعـــــرض إلصـــــابة بدنیـــــة أو طارئـــ
ــو  ــل عضــ ــن قبــ ــع مــ ــر متوقــ ــاجئ وغیــ ــابة بمــــرض مفــ اإلصــ

ــول ال ــؤدي إلــــى ضــــرورة الحصــ ــا یــ ــة ممــ ــاء رحلــ ــة أثنــ بطاقــ
ــد  ــى یــ ــفیات علــ ــادات أو مستشــ ــي عیــ ــوري فــ ــالج فــ ــى عــ علــ

 ممارس طبي مرخص.

PRE-EXISTING MEDICAL CONDITION: Any 
medical or mental condition existing prior to a 
TRIP and/ or causing the Cardmember and/or 
dependent pain or physical distress or severely 
restricting his or her normal mobility, and 
including (but not limited to): 

ــة المرضــــیة  ُ الحالــ ــودة مســــبقا : أي حــــال مرضــــیة أو الموجــ
ــو عق ــبب لعضــ ــة و/أو تتســ ــل الرحلــ ــودة قبــ ــة موجــ ــة لیــ البطاقــ

ــألم  ــال بــــ ــد و/أو شــــــخص معــــ ــائقة جســــــدیة أو تقییــــ أو ضــــ
، بمـــا فـــي ذلـــك (علـــى ســــبیل بشـــكل كبیـــرالعادیـــة ركتـــھ لح

 المثال ال الحصر):
 

- A condition for which the Cardmember is on a 
waiting list for hospital in-patient TREATMENT; 

ــة  - ــة الحالــ ــى قائمــ ــة علــ ــو البطاقــ ــا عضــ ــون فیھــ ــي یكــ التــ
 نتظار للحصول على معالجة في مستشفى؛  ا

- A condition referred to a medical specialist or 
the cause of in-patient TREATMENT within the 
six months prior to the TRIP; 

الحالـــة التـــي تحـــال إلـــى أخصـــائي طبـــي أو التـــي تكـــون  -
ــي ــي تلقــ ــبب فــ ــتة  الســ ــالل ســ ــفى خــ ــي مستشــ ــة فــ معالجــ

 رحلة؛أشھر قبل ال
- Any mental condition including fear of flying 

or other travel phobia; 
ــران أو أي  - ــن الطیـــ ــوف مـــ ــمل الخـــ ــة تشـــ ــة عقلیـــ أي حالـــ

 حالة من حاالت رھاب السفر؛
- A condition for which a terminal prognosis has 

been provided by a medical practitioner. 
ــا  - ــخص فیھـ ــي یشـ ــة التـ ــا الحالـ ــة بأنھـ ــالج الحالـ ــب المعـ الطبیـ

 عضال وفي مراحلھا األخیرة؛
STRIKE or INDUSTRIAL ACTION: Any form of 
industrial action whether organised by a trade 
union committee or not which is carried on with 
the intention of preventing, restricting or 
otherwise interfering with the production of 
goods or the provision of services. 

ــراءات  ــرابات أو اإلجــ ــةاإلضــ ــكال العمالیــ ــن أشــ ــكل مــ : أي شــ
ــراءات  ــةاإلجــ ــة  العمالیــ ــل لجنــ ــن قبــ ــا مــ ــم تنظیمھــ ــواء تــ ســ

ــا  ــتم اتخاذھـــ ــي یـــ ــة أم ال والتـــ ــد أو نقابیـــ ــع أو تقییـــ ــة منـــ بنیـــ
 إنتاج البضائع أو تقدیم الخدمات.التدخل في 

TREATMENT: Surgical or medical procedures, the اإلجـــــراءات الجراحیـــــة أو الطبیـــــة، التـــــي یكـــــون المعالجـــــة :
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sole purpose of which is the cure or relief of 
acute illness or injury. 

الھـــدف الوحیـــد منھـــا معالجـــة أو التخفیـــف مـــن حـــدة مـــرض 
 ة.أو إصاب

TRIP: The Cardmember is covered during an 
unlimited number of private or business TRIPS 
commencing and ending in the COUNTRY OF 
DEPARTURE world-wide, of maximum 91 
consecutive days; the cover is, however, limited 
to a total of 183 days spent outside the 
COUNTRY OF DEPARTURE in any 12 month 
period. 

ــة ــة الرحلـ ــو البطاقـ ــون عضـ ــأمین: یكـ ــى بالتـ ــال مغطـ ــدد خـ ل عـ
ال محــــدود مــــن الــــرحالت الخاصــــة أو رحــــالت العمــــل التــــي 
تبـــدأ وتنتھـــي فـــي بلـــد المغـــادرة حـــول العـــالم، لحـــد أقصــــاه 

یــــوم متواصــــل؛ ومــــع ذلــــك تكــــون التغطیــــة مقتصــــرة  91
ــى  ــ  183علـ ــة یـ ــوم إجمالیـ ــادرة یـ ــد المغـ ــارج بلـ ــیتھا خـ تم تمضـ

 شھر.  12ن  في أي فترة مكونة م

  
Please note the following: :یرجى االنتباه إلى ما یلي 
The Cardmember will be covered when 
undertaking Winter Sports, on condition that the 
total time the Cardmember spends engaged in 
these activities does not exceed a maximum of 17 
days in total per annual period of insurance. 

ــیكو ــة ســـ ــو البطاقـــ ــأمینن عضـــ ــة  مغطـــــى بالتـــ ــد مزاولـــ عنـــ
ــت  ــالي الوقــ ــاوز إجمــ ــرط أن ال یتجــ ــتویة، شــ ــات الشــ الریاضــ
الــــذي یمضــــیھ عضــــو البطاقــــة فــــي المشــــاركة فــــي تلــــك 

تـــــرة یـــــوم كحـــــد أقصـــــى وباإلجمـــــال لكـــــل ف 17األنشـــــطة 
 سنویة للتأمین.

 
WINTER SPORTS: On- and off-piste skiing, on- 
and off-piste snowboarding, tobogganing, glacier 
skiing, outdoor ice skating on recognised public 
rinks. 

ــتویة ــات الشـــ ــدرات الریاضـــ ــارج منحـــ ــى أو خـــ ــزلج علـــ : التـــ
ت التــــزلج، التــــزلج، التــــزلج بــــاللوح علــــى أو خــــارج منحــــدرا

لیـــــد التزحلـــــق علـــــى الج، الجلیســـــیر ســـــكیینج، توبوجـــــانینجال
 ھا.معترف بفي الھواء الطلق في حلبات عامة 

  
The Cardmember is covered when taking part in 
WINTER SPORTS, as defined in the Meaning of 
Words, on condition that the total time the 
Cardmember spends engaged in these activities 
does not exceed a maximum of 17 days in total 
per annual period of insurance. 

عنـــد المشـــاركة فـــي  مغطـــى بالتـــأمینیكـــون عضـــو البطاقـــة 
ــات،  ــى الكلمـ ــي معنـ ــرف فـ ــو معـ ــا ھـ ــتویة، كمـ ــات الشـ الریاضـ
ــو  ــیھ عضــ ــذي یمضــ ــت الــ ــالي الوقــ ــاوز إجمــ ــرط أن ال یتجــ شــ

ــي ــة فــ ــطة  البطاقــ ــك األنشــ ــي تلــ ــاركة فــ ــد  17المشــ ــوم كحــ یــ
 للتأمین. أقصى وباإلجمال لكل فترة سنویة

  
The Cardmember is not covered when engaging 
in bobsleigh, heli skiing, ice hockey, luge, 
paraskiing, skeleton, ski jumping, ski racing or ski 
stunting. 

ــة  ــو البطاقــ ــون عضــ ــى ال یكــ ــأمینمغطــ ــاركة  بالتــ ــد المشــ عنــ
ــطة  ــزلج بواســ ــات أو التــ ــر المطبــ ــزلج عبــ ــات التــ ــي ریاضــ فــ

ــائرات ــ  طـــ ــدي أو الزحافـــ ــوكي الجلیـــ ــوبتر، أو الھـــ ات الھلیوكـــ
ــي  ــز التزلجـــ ــكیلیتون أو القفـــ ــكیینج أو الســـ ــة أو الباراســـ الثلجیـــ

 أو سباقات التزلج أو السكي ستانتنج.
  
Special Conditions applying Off-Piste  اصة مطبقة خارج منحدرات التزلجخشروط 
The INSURER expects the Cardmember to comply 
with the following guidelines: 

ــع شــــ  ــى تتوقــ ــال إلــ ــة االمتثــ ــو البطاقــ ــن عضــ ــأمین مــ ركة التــ
 التوجیھات التالیة:

• The Cardmember must observe the rules of 
the resort or area. If in doubt, the 
Cardmember should follow the advice of 

ضـــو البطاقـــة مراعـــاة قواعـــد المنتجـــع أو یجـــب علـــى ع •
ــوص، المنطقــــ  ــذلك الخصــ ــك بــ ــود شــ ــال وجــ ــي حــ ة. وفــ

علــــى عضــــو البطاقــــة إتبــــاع نصــــائح الــــدلیل أو المرشــــد 
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local guides or instructors.  .السیاحي المحلي 
• Where off-piste is only allowed in the 

company of a guide, the guide's advice 
should be strictly followed. 

ــون من • ــدما یكـ ــة عنـ ــتخدام برفقـ ــموح االسـ ــزلج مسـ ــدر التـ حـ
ــیا ــل ســ ــیاحي دلیــ ــدلیل الســ ــائح الــ ــاع نصــ ــب إتبــ حي، یجــ

 بدقة.
• Inexperienced skiers or snowboarders 

should not go off-piste except under the 
supervision of a guide. 

ال یجـــــوز للمتـــــزلجین ممـــــن ال خبـــــرة لـــــدیھم الخـــــروج  •
ن ذلــــك تحــــت إشــــراف خــــارج منحــــدر التــــزلج إال إذا كــــا

 دلیل سیاحي. 
• As a general rule, the Cardmember should 

exercise common sense and follow sensible 
local practices. 

ــة  • ــو البطاقــ ــى عضــ ــب علــ ــة، یجــ ــدة عامــ ــة كقاعــ ممارســ
 .الممارسات المحلیة المعقولة إتباعوالحس السلیم 

  
BENEFITS المزایا 
  

1. ASSISTANCE SERVICES 1- خدمات المساعدة 
The Cardmember is entitled to obtain: :یحق لعضو البطاقة الحصول على 
  

1.1 MEDICAL EMERGENCY ASSISTANCE  1-1 المساعدة الطبیة الطارئة 
  
REFERRALS TO MEDICAL SERVICES: الخدمات الطبیة: التحویل لتلقي 
ASSISTANCE DEPARTMENT will refer the 
beneficiary to physicians, hospitals, clinics, 
ambulances, private duty  nurses, dentists, 
dental clinics, services for the disabled, opticians, 
ophthalmologists, pharmacies, suppliers of 
contact lenses and medical aid equipment. 

ـــ بتحویــــــل قســــــم المســــــاعدة  یقــــــوم ى أطبــــــاء المســــــتفید إلـــ
ــفیا ــات ومستشــــ ــعاف وممرضــــ ــیارات إســــ ــادات وســــ ت وعیــــ

مناوبــــات خاصــــة وأطبــــاء أســــنان وعیــــادات أســــنان وخــــدمات 
 وأطبـــــاء عیـــــون البصـــــریاتخاصـــــة بالمعـــــاقین وأخصـــــائي 

ـــ وصـــــــیدلیات ومـــــــزودي العدســـــــات الالصـــــــقة  دات والمعــــ
 الطبیة.  والمستلزمات  

  
DISPATCH OF A DOCTOR ON THE SPOT: ورى الفإرسال طبیب عل 
If the Cardmember's condition or the 
circumstances require it, ASSISTANCE 
DEPARTMENT will send a doctor to the 
Cardmember in order to assess the medical 
condition; (the cost of health treatment and any 
doctor's fees shall be borne by the Cardmember 
(charged to Cardmember's account and subject 
to authorisation by AEME). 

إذا اســــــتدعت حالــــــة أو ظــــــروف عضــــــو البطاقــــــة ذلــــــك، 
ــل  ــن أجـ ــة مـ ــو البطاقـ ــى عضـ ا إلـ ــً ــاعدة طبیبـ ــم المسـ ــل قسـ سیرسـ

ــالیف أي تقیــــیم حالتــــھ الصــــ  حیة؛ (یتحمــــل عضــــو البطاقــــة تكــ
ــة وأي  ــة طبیــ ــوممعالجــ ــب وتخصــــ  رســ ــة بالطبیــ ــن خاصــ م مــ

ــاب  ــاة حسـ ــع مراعـ ــة ومـ ــو البطاقـ ــى عضـ ــول علـ ــ لحصـ  ةموافقـ
 من إیھ إي إم إي).

  

  
HOSPITAL ADMISSION: الدخول إلى المستشفى 
ASSISTANCE DEPARTMENT will organise the 
subsequent admission into an appropriate 
hospital and, if requested, guarantee the medical 
expenses (to be charged to Cardmember's 
account and subject to authorisation by AEME). 

ــى  ــق إلـــ ــدخول الالحـــ ــة الـــ ــاعدة عملیـــ ــم المســـ ــینظم قســـ ســـ
مستشــــفى مناســــب و، إن لــــزم األمــــر، تــــأمین النفقــــات الطبیــــة 

ـــ  ن حســــاب عضــــو البطاقــــة ومــــع مراعــــاة (التــــي ستخصــــم مـ
 من إیھ إي إم إي).  موافقةلحصول على 
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DISPATCH OF NECESSARY MEDICINES WHICH 
CANNOT BE FOUND LOCALLY: 

 محلیًاایجادھا  إرسال األدویة الضروریة التي ال یمكن 

If the Cardmember's condition or the 
circumstances require it, and if legally possible, 
ASSISTANCE DEPARTMENT will despatch the 
medicine to the Cardmember's location. (The 
cost of the medicine shall be borne by the 
Cardmember. The cost of shipment shall be 
borne by ASSISTANCE DEPARTMENT). 

لـــــك، وإذا إذا اســـــتدعت حالـــــة أو ظـــــروف عضـــــو البطاقـــــة ذ
ا مــــن الناحیــــة القانونیــــة، سیرســــل ق ســــم كــــان ذلــــك ممكنــــً

ــة. ــو البطاقـــ ــع عضـــ ــى موقـــ ــة إلـــ ــة األدویـــ ــاعدة الطبیـــ  المســـ
ــم  ــة األدویـــــة. ویتحمـــــل قســـ (یتحمـــــل عضـــــو البطاقـــــة تكلفـــ

 المساعدة تكلفة شحن األدویة).

  
REPLACEMENT OF BROKEN, LOST OR STOLEN 
GLASSES OR CONTACT LENSES: 

ظــــــارات أو العدســــــات الالصــــــقة المكســــــورة أو اســــــتبدال الن
 روقةالمفقودة أو المس

If the Cardmember's condition or the 
circumstances require it,  ASSISTANCE 
DEPARTMENT will despatch replacement lenses  
or glasses to the Cardmember's location. (The 
cost of the actual lenses or glasses shall be borne 
by the Cardmember. The cost of shipment shall 
be borne by the ASSISTANCE DEPARTMENT). 

إذا اســــــتدعت حالــــــة أو ظــــــروف عضــــــو البطاقــــــة ذلــــــك، 
ــى  ــة إلــ ــات بدیلــ ــارات أو عدســ ــاعدة نظــ ــم المســ ــل قســ سیرســ
ــة  ــة تكلفـــ ــو البطاقـــ ــل عضـــ ــة. (یتحمـــ ــو البطاقـــ ــع عضـــ موقـــ

الفعلیـــــة. ویتحمـــــل قســـــم المســـــاعدة النظـــــارات أو العدســـــات 
 تكلفة شحنھا).

  
TRANSFER OF LOST OR FORGOTTEN 
PRESCRIPTIONS 

 فات الطبیة التي یتم فقدھا أو نسیانھاالوص ارسال

When possible by law, ASSISTANCE 
DEPARTMENT shall endeavour to facilitate the 
transfer of a prescription from a Cardmember's 
home pharmacy to a local pharmacy. (The cost of 
the medication and any prescription charges 
shall be borne by the Cardmember). 

ــم  ــیبذل قســ ــانون، ســ ــب القــ ا بموجــ ــً ــك ممكنــ ــون ذلــ ــدما یكــ عنــ
ــھیل  ــوده لتســ ــاعدة جھــ ــالالمســ ــن  ارســ ــة مــ ــفات الطبیــ الوصــ

ــى  ــة إلـــ ــو البطاقـــ ــزل عضـــ ــیدلیة منـــ ــة. صـــ ــیدلیة محلیـــ صـــ
ــة األ ــة (یتحمــــل عضــــو البطاقــــة تكلفــ دویــــة وأي رســــوم متعلقــ

 بالوصفات الطبیة).

  
1.2 LEGAL ASSISTANCE 1-2  المساعدة القانونیة 
  

LAWYER REFERRALS اإلحاالت إلى المحامین 
ASSISTANCE DEPARTMENT will make referrals to 
English speaking lawyers in the country of travel 
within the geographic scope. If requested and 
available, lawyers speaking other languages will 
also be referred 

ــاطقین  ــامین نـــ ــاالت إلـــــى محـــ ــم المســـــاعدة بإحـــ ــیقوم قســـ ســـ
ــي.  ــاق الجغرافـ ــمن النطـ ــفر ضـ ــد السـ ــي بلـ ــة فـ ــة اإلنجلیزیـ باللغـ

ــ  ا، ســـتتم اإلحـ االت إلـــى وفـــي حـــال طلـــب ذلـــك وكـــان متاحـــً
 محامین ناطقین بلغات أخرى.

  
LEGAL ASSISTANCE المساعدة القانونیة 
If the Covered Person is jailed (or threatened to 
be) ASSISTANCE DEPARTMENT will appoint and 

ــ  ــخص المغطـــىإذا تعـ ــجن (أو التھدیـــد  بالتـــأمین رض الشـ للسـ
ا وســـیدفع أتعابـــھ مقـــدًما بـــھ)، ســـیعین قســـم المســـاعدة مح امیـــً
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advance the fees of a lawyer up to US$ 1,000 (to 
be charged to Cardmembers' account and 
subject to authorisation by AEME) 

ــة  ــو  1,000لغایــ ــاب عضــ ــن حســ ــم مــ ــي (تخصــ دوالر أمریكــ
مــــن إیــــھ إي  موافقــــةالحصــــول علــــى البطاقــــة ومــــع مراعــــاة 

 إم إي).
  
ADVANCE PAYMENT FOR BAIL BOND دفع ا ُ   لكفالة مقدما
If the Covered Person is jailed (or  threatened  to  
be),  ASSISTANCE DEPARTMENT  shall  advance  
the  bail  bond  up  to  US$ 10,000 (to be charged 
to Cardmembers' account and subject to 
authorisation by AEME). 

ــرض ا ــى إذا تعــ ــخص المغطــ ــأملشــ ــد ین بالتــ ــجن (أو التھدیــ للســ
صــــل لمبلــــغ یبــــھ)، ســــیدفع قســــم المســــاعدة ســــند الكفالــــة 

ــى ــو  10,000إلــ ــاب عضــ ــن حســ ــم مــ ــي (تخصــ دوالر أمریكــ
مــــن إیــــھ إي  موافقــــةالحصــــول علــــى مــــع مراعــــاة البطاقــــة و

 إم إي).
  
DISPATCH OF AN INTERPRETER إرسال مترجم فوري 
In case of imprisonment or hospitalisation and 
circumstances demand the services of an 
interpreter; ASSISTANCE DEPARTMENT shall 
make the necessary arrangements (to be 
charged to the Cardmember's account and 
subject to authorisation by AEME). 

فـــــي حالـــــة الحـــــبس أو المكـــــوث فـــــي المستشـــــفى وفـــــي 
لتــــي تســــتدعي خــــدمات متــــرجم فــــوري، ســــیجري الظــــروف ا

ــن  ــم مــ ــي تخصــ ــروریة (التــ ــات الضــ ــاعدة الترتیبــ ــم المســ قســ
ــاة  ــع مراعـــ ــة ومـــ ــو البطاقـــ ــاب عضـــ ــى حســـ ــول علـــ الحصـــ

 من إیھ إي إم إي). موافقة

  
1.3 PERSONAL ASSISTANCE 1-3 المساعدة الشخصیة 

ASSISTANCE DEPARTMENT will endeavour to 
provide: 

 ساعدة جھوده لتوفیر:م المسیبذل قس

• Information for preparing a journey • معلومات لإلعداد للرحلة 
• Information on visas, passports • معلومات حول التأشیرات وجوازات السفر 
• Information on inoculation requirements 

for foreign travel 
 للخارجمعلومات عن متطلبات التلقیح للسفر  •

• Information on customs and duty 
regulations, 

 معلومات حول اللوائح الجمركیة   •

• Information on foreign exchange rates and 
value added taxes 

ــعار صــــرف ال • ــات حــــول أســ ــالت وضــــرائب معلومــ عمــ
 القیم المضافة

• Referrals to American Express Travel Service 
Offices World-wide 

ــاال • ــىإحــــ ــة  ت إلــــ ــفر الخاصــــ ــدمات الســــ ــب خــــ مكاتــــ
 بأمیریكان اكسبریس حول العالم

• Referrals to Embassies or Consulates • اإلحاالت إلى السفارات والقنصلیات 
• Referrals to Interpreters • إلحاالت إلى المترجمین الفوریینا 

  
1.4 TRAVEL ORIENTED EMERGENCY 

ASSISTANCE 
 بالسفرعلقة المساعدة الطارئة المت 1-4

  
CASH ADVANCES النقدیة السلفیات 
In the event of lost or stolen cash, Travellers 
Cheques, Credit and Charge Cards or in the event 
that there are no American Express Travel 

ــدان  ــال فق ــي ح ــیاحیة ف ــیكات الس ــة أو الش ــوال النقدی ــرقة األم أو س
ــ أو بطاقــات االئتمــان أو الخصــم أو فــي حــال عــدم تــوفر مك ب ات

ــراف  ــزة ص ــبریس أو أجھ ــان اكس ــة بأمیریك ــفر الخاص ــدمات الس خ
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Service Offices or ATMs available at the 
Cardmember's location, ASSISTANCE 
DEPARTMENT shall advance cash to the 
Cardmember up to US$ 1,000 (to be charged to 
Cardmember's account and subject to 
authorisation by AEME). 

ة یآلـــي فـــي موقـــع عضـــو البطاقـــة، سیرســـل قســـم المســـاعدة ســـلف
ــى  ــة حت ــو البطاق ــى عض ــة إل ــم  1,000نقدی ــي (تخص دوالر أمریك

ــاب  ــن حس ــاة م ــع مراع ــة وم ــى عضــو البطاق ــةالحصــول عل  موافق
 من إیھ إي إم إي).

  
URGENT MESSAGE RELAY ائل العاجلةالرس إرسال 
Transmission of urgent messages from the 
Cardmember to relatives, business associates, 
friends residing in his/her country of residence 
and vice versa. 

ــال الر ــى إرســ ــة إلــ ــو البطاقــ ــل عضــ ــن قبــ ــة مــ ــائل العاجلــ ســ
ــدقائھ المق ــل أو أصـ ــي العمـ ــركاءه فـ ــھ أو شـ ــین أقاربـ ــد یمـ ــي بلـ فـ

 إقامتھ والعكس بالعكس.  
 

  
LUGGAGE ASSISTANCE  المساعدة باألمتعة 
ASSISTANCE DEPARTMENT will provide 
assistance in locating lost luggage and shall 
provide to the Cardmember regular updates on 
the location status. 

دة المتعلقـــة فــــي لمســــاعســـیعمل قســــم المســـاعدة علــــى تقـــدیم ا
التعـــرف علـــى موقـــع األمتعـــة المفقـــودة كمـــا ســـیزود عضـــو 

ــة  ــدث البطاقـ ــاتبأحـ ــ  المعلومـ ــتظمكل بشـ ــة  منـ ــول حالـ ــعحـ  موقـ
 . عةاألمت

  
ASSISTANCE FOR RETURN TRIP المساعدة في رحلة العودة 
In case of loss or theft of the American Express 
Platinum Credit Card or identity papers 
necessary to return home, ASSISTANCE 
DEPARTMENT will provide assistance in replacing 
them. In the event of loss or theft of the 
transportation ticket to return home, a 
replacement transportation ticket shall be 
provided for an amount up to US$ 1,000 (to be 
charged to Cardmember's account and subject to 
authorisation by AEME). 

ــبریس  ــان اكســـ ــة أمریكـــ ــرقة بطاقـــ ــدان أو ســـ ــال فقـــ ــي حـــ فـــ
أو أي أوراق تتعلـــــــــق بإثبــــــــــات  االئتمانیـــــــــة البالتینیــــــــــة
رحلــــــة العــــــودة إلــــــى الــــــوطن، الشخصــــــیة والضــــــروریة ل

یتعلــــق  دیم المســــاعدة فیمــــاســــیعمل قســــم المســــاعدة علــــى تقــــ 
ــودة  ــل للعـ ــذاكر النقـ ــرقة تـ ــدان أو سـ ــال فقـ ــي حـ ــتبدالھا. وفـ باسـ

ــة  ــل لغایـ ــذاكر النقـ ــدیل لتـ ــوفیر بـ ــیتم تـ ــوطن، سـ ــى الـ  1,000إلـ
ــع  ــة ومــ ــو البطاقــ ــاب عضــ ــن حســ ــم مــ ــي (تخصــ دوالر أمریكــ

 من إیھ إي إم إي). نالحصول على إذمراعاة  

  
2 MEDICAL ASSISTANCE BENEFITS 2- یا المساعدة الطبیةمزا 
  
2.1 REPATRIATION EVACUATION 2-1 الترحیل إلى الوطن 

Additional travelling costs incurred in 
repatriating the Cardmember to the COUNTRY 
OF DEPARTURE when recommended by 
ASSISTANCE DEPARTMENT Senior Medical 
Officer. The INSURER will pay for the cost of a 
medical escort if considered necessary. Also the 
INSURER will pay the additional travelling and 
reasonable accommodation costs incurred in 

ــل  ــي ترحیــ ــا فــ ــتم تحملھــ ــي یــ ــافیة التــ ــفر اإلضــ ــالیف الســ تكــ
عضـــــو البطاقـــــة إلـــــى بلـــــد المغـــــادرة عنـــــدما یكـــــون ذلـــــك 

ــم بتوصــــ  ــي قســ ــي األول فــ ــؤول الطبــ ــن المســ ــاعدة. یة مــ المســ
تــــأمین مقابــــل تكلفــــة المرافقــــة الطبیــــة إذا ســــتدفع شــــركة ال

ــالیف  ــأمین تكــ ــركة التــ ــتدفع شــ ــا ســ ــروریة. كمــ ــرت ضــ اعتبــ
الســــفر اإلضــــافیة واإلقامــــة المعقولــــة التــــي یــــتم تحملھــــا فــــي 
الترحیــــل إلـــــى عنـــــوان منــــزل عضـــــو البطاقـــــة، زوجـــــة أو 

أو المماثـــــل فـــــي الجـــــنس لعضـــــو  الشـــــریك بالقـــــانون العـــــام
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returning to the Cardmember's HOME address 
the Cardmember's spouse or common law or 
same sex partner and/or the Cardmember's 
children accompanying the Cardmember on the 
TRIP and subject to being covered under this 
Group - Policy. 

لعضـــــو  المصـــــاحبین و/أو أطفـــــال عضـــــو البطاقـــــة البطاقـــــة
ــون  ــاة أن تكـ ــع مراعـ ــة، مـ ــي الرحلـ ــة فـ ــأمینالبطاقـ ــاة بالتـ  مغطـ

 بموجب الوثیقة الجماعیة ھذه.

  
2.2 REPATRIATION OF REMAINS 2-2 إعادة جثمان المتوفى 
a. Transportation costs of returning the 
Cardmember's body to the HOME in the 
COUNTRY OF DEPARTURE. or alternatively 

ــھ  -أ ــى منزلـ ــة إلـ ــو البطاقـ ــان عضـ ــادة جثمـ ــل إلعـ ــالیف النقـ تكـ
 في بلد المغادرة أو 

b. Cremation of a Cardmember abroad and 
transportation costs of returning the ashes to 
the HOME in the COUNTRY OF DEPARTURE or 
alternatively 

ــة -ب ــو البطاقــ ــان عضــ ــرق جثمــ ــا حــ ــارج وتكــ ــي الخــ لیف فــ
 النقل إلعادة الرماد إلى منزلھ في بلد المغادرة أو

c. Burial of a deceased Cardmember abroad 
(costs payable up to US$ 3,000). 

دفــــن جثمــــان عضــــو البطاقــــة فــــي الخــــارج (التكــــالیف  -ج
 دوالر أمریكي). 3,000واجبة الدفع حتى 

  
2.3 ADDITIONAL COST FOR ACCOMMODATION 2-3 یف اإلضافیة لإلقامةالتكال 

If medically required, the Insurer shall pay hotel 
accommodation for the Cardmember prior to 
his/her return to the COUNTRY OF DEPARTURE 
(US$ 100 per day for up to 5 days) 

ــك مــــ  ــال طلــــب ذلــ ــركة فــــي حــ ــدفع شــ ــة، تــ ــة الطبیــ ن الناحیــ
مــــة فــــي الفنــــادق لعضــــو البطاقــــة قبــــل ین تكــــالیف اإلقاالتــــأم

ــادرة ( ــى بلـــد المغـ ــھ إلـ ــوم لمـــدة  100عودتـ ــن كـــل یـ دوالر عـ
 أیام). 5

  
What is not covered: :األمور غیر المشمولة بالتغطیة 
a. accommodation costs other than the cost of 

the room. 
 اإلقامة غیر تكلفة الغرفة.تكالیف  -أ
 

b. anything mentioned in Section 5 General 
Exclusions. 

 االستثناءات العامة. - 5أي شيء مذكور في القسم  -ب

  
2.4 ADDITIONAL TRAVEL EXPENSES 2-4 نفقات السفر اإلضافیة 

In the event of repatriation of the Cardmember 
and/or his/her dependents, the INSURER will pay 
additional travel expenses arranged by the 
INSURER for the other person covered under the 
Group Policy to return to the COUNTRY OF 
DEPARTURE, provided that the original travel 
ticket cannot be used. 

معــــالین مــــن قبلــــھ، فــــي حــــال ترحیــــل عضــــو البطاقــــة و/أو ال
ــأمی ــركة التــ ــتدفع شــ ــاســ ــفر إضــ ــات ســ ــركة ن نفقــ ــوم شــ فیة تقــ

ــر ال ــا للشــــــخص اآلخــــ ــأمین بترتیبھــــ ــأمینالتــــ ــى بالتــــ  مغطــــ
ــرط  ــادرة، شـ ــد المغـ ــى بلـ ــودة إلـ ــة للعـ ــة الجماعیـ ــب الوثیقـ بموجـ

 أن تكون تذكرة السفر األصلیة غیر ممكنة االستخدام.
 

  
What is not covered: :األمور غیر المشمولة بالتغطیة 
Anything mentioned in Section 5 General 
Exclusions. 

 االستثناءات العامة. - 5أي شيء مذكور في القسم 
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2.5 VISIT OF A CLOSE RELATIVE 2-5  من الدرجة االولىزیارة أحد األقرباء 

In the event of in-patient treatment of the 
Cardmember and/or his/her dependents for 
more than 7 consecutive days, the INSURER will 
pay for the cost of a round trip ticket for a CLOSE 
RELATIVE, living in the COUNTRY OF DEPARTURE, 
to enable him/her to visit the hospitalised person 
at the overseas location. 

ــ  ــن قبلــ ــالین مــ ــة و/أو المعــ ــو البطاقــ ــي عضــ ــال تلقــ ــي حــ ھ فــ
یـــام متواصـــلة، ســـتدفع أ 7ى ألكثـــر مـــن للعـــالج فـــي مستشـــف

شــــركة التــــأمین تكلفــــة تــــذكرة ذھــــاب وإیــــاب ألحــــد األقربــــاء 
ــى ــة االولــ ــن الدرجــ ــادرة، مــ ــد المغــ ــي بلــ ــون فــ ــذین یعیشــ ، الــ

ــي  ــفى فــ ــي المستشــ ــیم فــ ــخص المقــ ــارة الشــ ــن زیــ ــتمكن مــ لیــ
 مكان ما في الخارج.

  
2.6 RETURN HOME OF CHILDREN 2-6 زلنإعادة األطفال إلى الم 

Additional travelling costs incurred in returning 
each dependent, being a child under 15 years of 
age, to the HOME address in the COUNTRY OF 
DEPARTURE if incapacity of the responsible 
Cardmember leaves such child unsupervised. A 
competent person will be provided to 
accompany the child HOME. 

تكــالیف الســفر اإلضــافیة التــي یــتم تحملھــا فــي إعــادة كــل معــال، 
ســنة، إلــى عنــوان منزلــھ فــي بلــد  15یكــون طفــًال دون ســن 

المغـــادرة إذا كلـــن عضـــو البطاقـــة المســـؤول غیـــر قـــادر علـــى 
تــرك ذلــك الطفــل دون مراقبــة. وســیتم تــوفیر شــخص مؤھــل 

 في المنزل. لمرافقة الطفل

  
What is not covered: :األمور غیر المشمولة بالتغطیة 
Any air travel costs in excess of a one-way 
economy/tourist class ticket for each child to be 
repatriated. 

أي تكــــالیف للســــفر جــــًوا تتجــــاوز الســــفر علــــى مــــتن رحلــــة 
یة/ الســــیاحیة لكــــل اتجــــاه واحــــد علــــى الدرجــــة االقتصــــادب

 عادتھ. طفل یجب إ
  
2.7 MEDICAL ASSISTANCE TO CHILDREN AT 

HOME 
 المساعدة الطبیة لألطفال في المنزل 2-7

In the event of sickness or injury of the 
Cardmember's child being less than 15 years of 
age and left at home while the Cardmembers is 
travelling outside the COUNTRY OF DEPARTURE, 
ASSISTANCE DEPARTMENT shall monitor the 
child's medical condition and keep the 
Cardmember informed. Any subsequent need for 
transportation and hospitalisation of the child 
shall be organised by ASSISTANCE DEPARTMENT 
and charged to the Cardmembers' account and 
subject to authorisation by the AEME. 

ــة  ــو البطاقــ ــال عضــ ــد أطفــ ــابة أحــ ــرض أو إصــ ــال مــ ــي حــ فــ
ــن  ــو دون سـ ــن ھـ ــاء  15ممـ ــزل أثنـ ــي المنـ ــھ فـ ــد تركـ ــنة عنـ سـ

ســــفر عضــــو البطاقــــة خــــارج بلــــد المغــــادرة، ســــیراقب قســــم 
ــو  ــاء عضــ ــل وإبقــ ــحیة للطفــ ــة الصــ ــاعدة الحالــ ــة المســ البطاقــ

ــیتم ت ــالع. وســـ ــى إطـــ ــى علـــ ــال إلـــ ــل أو إدخـــ ــیم أي نقـــ نظـــ
ــم  ــل قســ ــن قبــ ــد مــ ــا بعــ ــل فیمــ ــھ الطفــ ــاج إلیــ ــفى یحتــ المستشــ
المســــاعدة وخصــــم ذلــــك مــــن حســــاب عضــــو البطاقــــة ومــــع 

 من إیھ إي إم إي.   موافقةمراعاة الحصول على 
 

  
What is not covered under 2 MEDICAL 
ASSISTANCE BENEFITS: 

 -2رقــــم  مشــــمولة بالتغطیــــة تحــــت القســــمر الاألمــــور غیــــ
 مزایا المساعدة الطبیة:

a. PRE-EXISTING MEDICAL CONDITIONS. الحاالت المرضیة  -أ ُ  .الموجودة مسبقا
b. pre-planned or pre-known medical علومـــة مســـبقًا فــــي ة المخطـــط لھــــا أو المالمعالجـــة الطبیـــ -ب
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TREATMENT abroad or travel undertaken 
solely for such purpose. 

 أو السفر الذي یتم لذلك الغرض فقط. الخارج

c. Any cost for treatment or transportation in 
the COUNTRY OF DEPARTURE. 

 أي تكالیف للعالج أو النقل في بلد المغادرة. -ج

d. any costs relating to pregnancy within 
eight weeks of the estimated date of 
delivery. 

ــ -د ــالیف تتعلــ ــن أي تكــ ــابیع مــ ــة أســ ــالل ثمانیــ ــل خــ ق بالحمــ
 یوم الوالدة المقدر.

e. any costs incurred in the COUNTRY OF 
DEPARTURE other than in connection with 
the Cardmember's transportation or 
remains to HOME from abroad. 

غیــــر مــــا ھــــا فــــي بلــــد المغــــادرة أي تكــــالیف یــــتم تحمل -ھـــــ
ــو ا ــل عضـ ــل بنقـ ــن یتصـ ــوطن مـ ــى الـ ــھ إلـ ــة أو جثمانـ لبطاقـ

 الخارج.

f. any costs where the transportation has not 
been arranged by the INSURER. 

أي تكــــالیف عنــــدما ال یكــــون النقــــل مرتــــب لــــھ مــــن قبــــل  -و
 شركة التأمین.

g. costs in excess of US$ 250 which have not 
been authorised by the INSURER in 
advance (when the Cardmember has not 
been physically prevented through the 
Cardmember's medical condition from 
contacting the INSURER). 

ــاوز  -ز ــي تتجــ ــالیف التــ ــم  250التكــ ــي لــ ــي والتــ دوالر أمریكــ
ــتم  ــى إذنیـــ ــول علـــ ــأنھا  الحصـــ ــركة بشـــ ــل شـــ ــن قبـــ مـــ

طاقــــــة ال یكــــــون عضــــــو البالتــــــأمین مســــــبقًا (عنــــــدما 
ــو  ــحیة لعضــ ــة الصــ ــبب الحالــ ــي بســ ــكل فعلــ ا بشــ ــً ممنوعــ

 البطاقة من االتصال بشركة التأمین).
 

h. any costs incurred when the Cardmember 
is engaging in the following WINTER 
SPORTS: bobsleigh, heli skiing, ice hockey, 
luge, paraskiing, skeleton, ski jumping, ski 
racing, ski stunting. 

ــة  -ح ــو البطاقــ ــاركة عضــ ــد مشــ ــا عنــ ــتم تحملھــ ــالیف یــ أي تكــ
فـــي الریاضـــات الشـــتویة التالیـــة: التـــزلج عبـــر المطبـــات 
أو التـــــزلج بواســـــطة طـــــائرات الھلیوكـــــوبتر، أو الھـــــوكي 
ــكیینج أو  ــة أو الباراســـــ ــات الثلجیـــــ الجلیـــــــدي أو الزحافـــــ

ــك ــباقات الســـ ــي أو ســـ ــز التزلجـــ ــزلج أو یلیتون أو القفـــ التـــ
 ستانتنج. السكي

i. air sea rescue costs. اإلنقاذ من البحر عن طریق الجو. -ط 
j. anything mentioned in Section 5 General 

Exclusions. 
 االستثناءات العامة. -5أي شيء مذكور في القسم  -ي

  
3 PERSONAL ASSISTANCE BENEFITS 3- یا المساعدة الشخصیةمزا 

  
EMERGENCY RETURN HOME ودة الطارئة إلى الوطنالع 
The INSURER will pay all necessary additional 
travelling costs incurred in transporting the 
Cardmember HOME early from a TRIP (and, if 
required, back to the overseas location within 
the original period of the booked TRIP) as a 
result of the following: 

ــافیة  ــفر اإلضـــ ــالیف الســـ ــة تكـــ ــأمین كافـــ ــركة التـــ ــتدفع شـــ ســـ
ــى  ــة إلـ ــو البطاقـ ــل عضـ ــي نقـ ــا فـ ــتم تحملھـ ــي یـ ــروریة التـ الضـ
ــر،  ــزم األمــ ــة (وإذا لــ ــن الرحلــ ــر مــ ــت مبكــ ــي وقــ ــوطن فــ الــ
العـــودة إلـــى مكـــان مـــا فـــي الخـــارج خـــالل الفتـــرة األصـــلیة 

 للرحلة المحجوزة) كنتیجة لما یلي:

1. The sudden and unforeseen death or 
imminent demise, or the sudden and 
unforeseen hospitalisation due to serious 
accident or illness, of a CLOSE RELATIVE or 

المفـــــاجئ وغیـــــر المتوقـــــع، أو  االحتضـــــارالوفـــــاة أو     -1
ــاجئ وغیـــــ  ــدخول المفـــ ــفى  رالـــ ــى المستشـــ ــع إلـــ المتوقـــ

جـــة مـــن الدربســـبب حـــادث أو مـــرض خطیـــر، لقریـــب 
ــى ــالل  األولــ ــادرة خــ ــد المغــ ــي بلــ ــال فــ ــریك أعمــ أو شــ
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BUSINESS ASSOCIATE in the COUNTRY OF 
DEPARTURE during the period of a TRIP 
which requires the Cardmember's immediate 
return. 

ــرة ال ــو البطاقــــة فتــ ــودة عضــ ــا یســــتدعي عــ ــة ممــ رحلــ
 العاجلة.

 

2. Accidental damage to, or burglary, flooding 
or fire affecting the Cardmember's HOME or 
usual place of business in the COUNTRY OF 
DEPARTURE when a loss in excess of US$ 
2,000 is involved or when the Cardmember's 
presence is required by the Police in 
connection with such events. 

ــرر العرضــــي أو الســــطو أو التعــــرض لفیضــــان أو    -2 الضــ
ــان  ــة أو مكــ ــو البطاقــ ــزل عضــ ــى منــ ــؤثر علــ ــق یــ حریــ
ــاوز  ــدما تتجــ ــادرة عنــ ــد المغــ ــي بلــ ــادي فــ ــھ االعتیــ أعمالــ

ــارة  ــون  2,000الخســــ ــدما یكــــ ــي أو عنــــ دوالر أمریكــــ
ــة  ــو البطاقــ ــور عضــ ــرطة حضــ ــل الشــ ــن قبــ ــوب مــ مطلــ

 فیما یخص تلك األحداث. 

  
What is not covered: :األمور غیر المشمولة بالتغطیة 
a. Any illness, or death or imminent demise of 

a CLOSE RELATIVE due to a PRE-EXISTING 
MEDICAL CONDITION 

مـــــن أي مـــــرض أو وفـــــاة أو ھـــــالك وشـــــیك لقریـــــب     -أ
موجــــــودة بســــــبب حالـــــة مرضــــــیة  ألولــــــىجـــــة االدر

 ُ  .مسبقا
b. Any costs when the transportation has not 

been arranged by the INSURER. 
ــل    -ب ــن قبـ ــھ مـ ــب لـ ــل مرتـ ــون النقـ ــدما ال یكـ ــالیف عنـ أي تكـ

 شركة التأمین.
c. Any air travel costs in excess of an 

economy/tourist class ticket for each 
Cardmember. 

ــة     -ج ــذكرة الفئــــ ــاوز تــــ ــفر جــــــوي تتجــــ ــالیف ســــ أي تكــــ
 بطاقة. ل عضواالقتصادیة/ السیاحیة لك

d. Anything mentioned in 5 General Exclusions. ــتثناءات  -5أي شـــــــيء مـــــــذكور فـــــــي القســـــــم     -د االســـــ
 العامة.

e. General Terms Applying to All Parts of This 
Group – Policy. 

ـــ ــزاء ھــــذه  -ھــ ــة أجــ ــى كافــ ــة المطبقــــة علــ ــروط العامــ الشــ
 الوثیقة الجماعیة.

  
GENERAL CONDITIONS ط العامةالشرو 
1. The Cardmember must take all reasonable 

steps to avoid or minimise any claim. 
ــاذ كافـــــة الخطـــــوات  -1 یجـــــب علـــــى عضـــــو البطاقـــــة اتخـــ

 المعقولة لتجنب أو الحد من أي مطالبة. 
2. The Cardmember must avoid needless 

exposure to peril except in an attempt to 
save human life. 

یجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة تجنـــب التعـــرض دون داعـــي  -2
 ألي مخاطر باستثناء ما یكون من أجل إنقاذ أرواح. 

3. The INSURER will make every effort to apply 
the full range of services in all 
circumstances dictated by the Terms and 
Conditions. Remote geographical locations 
or unforeseeable adverse local conditions 
may preclude the normal standard of 
service being provided but in all cases 
where such difficulties pertain, the full 
monetary benefits of the insurance cover 
will apply. 

ــتبذل  -3 ــأمینســـ ــركة التـــ ــن  شـــ ــد ممكـــ ــل جھـــ ــ كـــ ق لتطبیـــ
المجموعــــة الكاملــــة مــــن الخــــدمات فــــي جمیــــع الظــــروف 
ــع  ــول المواقــ ــد تحــ ــام. وقــ ــروط واألحكــ ــا الشــ ــي تملیھــ التــ
ــر  ــة غیــ ــة المعاكســ ــدة أو الظــــروف المحلیــ ــة البعیــ الجغرافیــ

ــة دون  ــدیم المتوقعـــ ــار تقـــ ــادي المعیـــ ــن الالعـــ ــدممـــ  اتخـــ
ــي  ــاالت التـ ــع الحـ ــن فـــي جمیـ ــاولكـ ــتم التعـــرض فیھـ ــك  یـ لتلـ

للتغطیــــة المالیــــة الكاملــــة زایــــا ســــتطبق المالصــــعوبات، 
 التأمینیة. 
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4. The Cardmember must comply with all the 
Terms and Conditions of this Group - Policy 
before a claim will be paid. The 
Cardmember must make no admission, 
offer, promise or payment without our prior 
consent. 

ــ  -4 البطاقـــة االمتثـــال إلـــى كافـــة شـــروط  ى عضـــویجـــب علـ
ــة.  ــع أي مطالبــ ــل دفــ ــة قبــ ــة الجماعیــ ــذه الوثیقــ ــام ھــ وأحكــ
كمــــا ال یجــــوز لعضــــو البطاقــــة االعتــــراف بـــــ أو عــــرض 

 أو وعد دفع أي مبلغ دون موافقتنا المسبقة. 

5. In the event of an emergency or of any 
occurrence which may give rise to a claim 
for costs exceeding or likely to exceed US$ 
250 under this Group Policy, the 
Cardmember must contact the INSURER 
immediately when the Cardmember is able 
to do so and before the Cardmember 
authorise any costs and expenses. 

إلــــى تــــؤدي عنــــد وقــــوع حالــــة طارئــــة أو أي حادثــــة قــــد  -5
ــاوز  ــل أن تتجــ ــن المحتمــ ــاوز أو مــ ــالیف تتجــ ــة بتكــ مطالبــ

دوالر أمریكـــــي بموجـــــب ھـــــذه الوثیقـــــة الجماعیـــــة،  250
ــأمین  ــركة التــ ــال بشــ ــة االتصــ ــو البطاقــ ــى عضــ ــب علــ یجــ

ــو البطاقــــ  ــدما یكــــون عضــ ــور عنــ ــادًرا علــــى عــــل الفــ ة قــ
ــالیف  ــأي تكـ ــة بـ ــو البطاقـ ــویض عضـ ــل تفـ ــذلك وقبـ ــام بـ القیـ

 ونفقات. 

6. The INSURER is entitled to take over the 
Cardmember's rights in the defence or 
settlement of a claim or to take proceedings 
for our own benefit against another party 
and shall have full discretion in such 
matters.  The INSURER may, at any time, 
pay to the Cardmember our full liability 
under this Group - Policy after which no 
further liability shall attach to the INSURER 
in any respect or as a con sequence of such 
action. 

ــأم -6 ــركة التــ ــق لشــ ــو یحــ ــوق عضــ ــى حقــ ــیطر علــ ین أن تســ
البطاقــــة فــــي الــــدفاع فــــي أو تســــویة مطالبــــة أو اتخــــاذ 

ــراءات لمنفع ــا ضـــ إجـ ــدیر تنـ ــع بالتقـ ــع التمتـ ــر مـ ــرف آخـ د طـ
الكامـــل فـــي تلـــك المســـائل. یجـــوز لشـــركة التـــأمین، فـــي 
ــؤولیتنا  ــة مســـ ــو البطاقـــ ــى عضـــ ــدفع إلـــ ــت، أن تـــ أي وقـــ
ــرتبط  ــث ال تـ ــة بحیـ ــة الجماعیـ ــذه الوثیقـ ــب ھـ ــة بموجـ الكاملـ

عـــد ذلـــك أي مســـؤولیة بشـــركة التـــأمین بـــأي شـــكل مـــن ب
 األشكال أو كنتیجة التخاذ ذلك اإلجراء. 

7. If the Cardmember is repatriated, he/she 
must give the INSURER the benefit of any 
unused travel tickets which would 
otherwise have been utilised by the 
Cardmember. 

ــم -7 ــركة  إذا تــ ــي شــ ــھ أن یعطــ ــة علیــ ــو البطاقــ ــل عضــ ترحیــ
ــي  ــتخدمة والتــ ــر مســ ــفر غیــ ــذاكر ســ ــة أي تــ ــأمین مزیــ التــ

ــن  ــالف الممكـــــ مـــ ــة بخـــ ــو البطاقـــ ــتخدمھا عضـــ ن أن یســـ
 ذلك. 

8. The Cardmember must give the INSURER 
written notice of any event which may lead 
to a claim, within 28 days of the 
Cardmember's return HOME to the 
COUNTRY OF DEPARTURE. As often as the 
INSURER requires the Cardmember shall 
submit to medical examination at the 
INSURER's expense. In the event of the 
death of the Cardmember the INSURER 
shall be entitled to have a post mortem 
examination carried out at the INSURER's 
expense. The Cardmember must supply the 

عضـــــو البطاقـــــة إشـــــعار خطـــــي إلـــــى  یرســـــلیجـــــب أن  -8
مطالبـــة، خـــالل إلـــى  شـــركة التـــأمین بـــأي حـــدث قـــد یـــؤدي

ــد  28 ــي بلـ ــھ فـ ــى منزلـ ــة إلـ ــو البطاقـ ــودة عضـ ــن عـ ــوم مـ یـ
المغـــــادرة. وكلمـــــا طلبـــــت شـــــركة التـــــأمین ذلـــــك یتقـــــدم 
عضـــو البطاقـــة إلـــى الفحـــص الطبـــي علـــى نفقـــة شـــركة 

فـــاة عضـــو البطاقـــة یحـــق لشـــركة التـــأمین. وفـــي حالـــة و
ــرك  ــة شـ ــى نفقـ ــاة علـ ــد الوفـ ــا بعـ ــص مـ ــراء فحـ ــأمین إجـ التـ

بطاقـــــة تزویـــــد شـــــركة ضـــــو الالتـــــأمین. یجـــــب علـــــى ع
ــى  ــة، إلـ ــو البطاقـ ــة عضـ ــت مطالبـ ــي یثبـ ــان خطـ ــأمین ببیـ التـ
جانــــب (علــــى نفقــــة عضــــو البطاقــــة) كافــــة الشــــھادات 
ــا  ــد تطلبھـــ ــي قـــ ــاالت التـــ ــة واإلیصـــ ــات واألدلـــ والمعلومـــ

 ن. شركة التأمی
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INSURER with a written statement 
substantiating the Cardmember's claim, 
together with (at the Cardmember's own 
expense) all certificates, information, 
evidence and receipts that the INSURER 
requires. 

9. If any fraudulent claim is made or if any 
fraudulent means or devices are used to 
obtain any benefit under the insurance, this 
Group - Policy shall become void and the 
premium paid shall be forfeited. Any 
benefits so claimed and received must be 
repaid to the INSURER. 

إذا تـــــم تقـــــدیم أي مطالبـــــة تنطـــــوي علـــــى احتیـــــال أو إذا  -9
ــائل أو أ ــتخدمت أي وســــ ــول جھــــــزة اســــ ــال للحصــــ احتیــــ

علـــــى أي مزیـــــة بموجـــــب ھـــــذا التـــــأمین، تصـــــبح ھـــــذه 
الوثیقــــة الجماعیــــة الغیــــة وتمــــم مصــــادرة قســــط التــــأمین 
المـــدفوع. كمـــا یتوجـــب رد أي مزایـــا تمـــت المطالبـــة بھـــا 

 إلى شركة التأمین.     والحصول علیھا

10. The Cardmember will be required to 
reimburse to the INSURER, within one 
month of the INSURER's request to the 
Cardmember, any costs or expenses the 
INSURER has paid out on the Cardmember's 
behalf which are not covered under the 
Terms of the insurance. 

ــركة  -10 ــوض شـ ــة أن یعـ ــو البطاقـ ــن عضـ ا مـ ــً ــیكون مطلوبـ سـ
ــد مـــ  ــھر واحـ ــالل شـ ــأمین، خـ ــبالتـ ــأمین  ن طلـ ــركة التـ شـ

الموجــــھ إلــــى عضــــو البطاقــــة، أي تكــــالیف أو نفقــــات 
دفعتھـــــا شـــــركة التـــــأمین نیابـــــة عـــــن عضـــــو البطاقـــــة 

 والتي ال تغطیھا شروط ھذا التأمین. 

11. All benefits and services insured under this 
Group - Policy will be provided subject to 
the Laws of the country where the incident 
giving rise to the claim occurs. 

ســــتقدم كافــــة المزایــــا والخــــدمات المؤمنــــة بموجــــب ھــــذه  -11
الوثیقــــة الجماعیــــة مــــع مراعــــاة قــــوانین البلــــد الــــذي 

 إلى المطالبة.  وقعت فیھ الحادثة التي أدت

12. When engaging in any sport or holiday 
activity (not excluded under the General 
Exclusions), the Cardmember must accept 
and follow the supervision and tuition of 
experts qualified in the pursuit or activity in 
question, and the Cardmember must use all 
appropriate precautions, equipment and 
eye protection. 

ــي أي -12 ــاركة فــــ ــد المشــــ ــي ریاضــــــ  عنــــ ــاط فــــ ة أو نشــــ
ــتثناءات  ــب االســــ ــتثنى بموجــــ ــر مســــ ــالت (غیــــ العطــــ
ــع  ــو البطاقــــة أن یقبــــل ویتبــ العامــــة)، یجــــب علــــى عضــ
ــة  ــي الریاضــ ــؤھلین فــ ــراء المــ ــراف الخبــ ــات وإشــ تعلیمــ

ــا یجــــب ــاط المعنــــي، كمــ ــة  أو النشــ ــو البطاقــ علــــى عضــ
ــة  ــة وحمایـــ ــدات واألدوات الواقیـــ ــة المعـــ ــتخدام كافـــ اســـ

 العینین.  

13. The following sports and activities are not 
covered : American football; boxing; 
bungee jumping; flying (other than as a 
fare-paying passenger in a licensed 
passenger-carrying aircraft); go karting; 
hang gliding; hot air ballooning; martial 
arts; microlighting; mountain biking; 
mountaineering; motor rallies; 
parachuting; paragliding; piloting an 
aircraft; polo; potholing; rock climbing; 

كــــرة القــــدم : تــــأمینبال الریاضــــات التالیــــة غیــــر مغطــــاة -13
ــة؛  ــران الاألمریكیــــ ــاط؛ الطیــــ ــز بالمطــــ ــة؛ القفــــ مالكمــــ

ة ن أجـــرة فـــي طـــائر(بخـــالف المســـافرین الـــذین یـــدفعو
القفــــز المظلـــــي؛  ؛ركــــاب تحمــــل رخصــــة)؛ الكــــارتینج

ــاخن ــواء الســـــ ــاد الھـــــ ــكریة؛  ؛منطـــــ ــون العســـــ الفنـــــ
ــایكروالیتنج؛ ــ مــ ــي الجبــ ــدراجات فــ ــوب الــ ــلق اركــ ل؛ تســ

ت ز بـــــــالمظالالقفـــــــ ؛الجبـــــــال؛ ســـــــباق الســـــــیارات
ــدینج؛ ــوتنج؛ الباراجالیــــ ــب  الباراشــــ ــائرات؛تجریــــ  الطــــ

ــو ــوف؛ ؛البولــ ــادة الكھــ ــلق  ریــ ــخورتســ ــيالصــ ؛ ؛ الرجبــ
ــفاري رحـــــال ــا مشـــــغلو الـــــرحالتت الســـ  التـــــي ینظمھـــ
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rugby; Tour Operator safari using guns; 
white water canoeing; yachting more than 
20 nautical miles from the nearest 
coastline; the following WINTER SPORTS 
activities: bobsleigh, heli skiing, ice hockey, 
luge, paraskiing, skeleton, ski jumping, ski 
racing, ski stunting. 

ــي یــــتم فیھــــا  ــتخدام البنــــادقوالتــ فــــي التجــــدیف  ؛اســ
 مـــیالً  20مـــن  أبعـــدالیخـــوت ركـــوب المیـــاه البیضـــاء ؛ 

ــً  نشـــطة والریاضـــات األ ا مـــن أقـــرب خـــط ســـاحلي؛بحریـ
ــات أو  ــر المطبــ ــزلج عبــ ــات التــ ــة: ریاضــ ــتویة التالیــ الشــ

ــ ــائرات الھلیوكـــ ــطة طـــ ــزلج بواســـ ــوكالتـــ ي وبتر، أو الھـــ
ــكیینج أو  ــة أو الباراســــ ــات الثلجیــــ ــدي أو الزحافــــ الجلیــــ
ــزلج  ــباقات التـــ ــي أو ســـ ــز التزلجـــ ــكیلیتون أو القفـــ الســـ

 أو السكي ستانتنج.
14. The following sports and activities will only 

be covered if the Cardmember undertake 
these sports and activities as only incidental 
to the main purpose of the Cardmember's 
TRIP: jetskiing; parascending; scuba diving 
below 30 metres; white water rafting. 

ــاة  -14 ــة مغطــ ــطة التالیــ ــات واألنشــ ــون الریاضــ ــأمینبتكــ  التــ
ــذه  ــة الریاضــــات واألنشــــطة ھــ ــو البطاقــ إذا مــــارس عضــ
بشــــكل عرضــــي للغــــرض األساســــي مــــن رحلــــة عضــــو 

ــكي؛ البارال ــة: الجــــت ســ ــیندینج؛ الغــــوص تحــــت بطاقــ اســ
 متر؛ التجدیف في المیاه البیضاء.  30

15. Although the INSURER is prepared to cover 
the Cardmember when undertaking certain 
sports and activities, the availability of the 
insurance cover does not, in itself, imply 
that the INSURER or AEME consider such 
sports and activities as safe. At all times the 
Cardmember must satisfy the condition 
that the Cardmember is capable of safely 
undertaking the planned sport or activity, 
and the Cardmember must take all due care 
to avoid injury, accident or loss to yourself 
and to others. 

بــــالرغم مــــن أن شــــركة التــــأمین علــــى اســــتعداد لتغطیــــة  -15
ــطة  ــات وأنشـــ ــة ریاضـــ ــد ممارســـ ــة عنـــ ــو البطاقـــ عضـــ

ــة الت ــوفر التغطیــ ــة، إال أن تــ ــد معینــ ــي بحــ ــة، ال تعنــ أمینیــ
ــك  ــر تلــ ــھ إي إم إي تعتبــ ــأمین أو إیــ ــركة التــ ــا أن شــ ذاتھــ

ــطة آمنـــــ  ــات واألنشـــ ــو الریاضـــ ــى عضـــ ــب علـــ ة. ویجـــ
ـــ  ة فـــــي كافـــــة األوقـــــات بـــــذل العنایـــــة الواجبـــــة البطاقــ

ــائر قــــد تحــــدث  ــابات أو حــــوادث أو خســ لتجنــــب أي إصــ
 لك أو لآلخرین.  

  
GENERAL EXCLUSIONS استثناءات عامة 
  
No Benefit of this Group - Policy shall apply in 
respect of: 

ــة ــذه الوثیقــ ــق بھــ ــا تتعلــ ــق أي مزایــ ــا  ال تطبــ ــة فیمــ الجماعیــ
 یلي:یخص ما 

  
1. Expense which at the time of happening is 

insured by, or would, but for the existence 
of this Group - Policy, be insured  by any 
other existing certificate, policy or any 
organisation's  service. If the  Cardmember 
has  any other policy in force which may 
cover the event for which the Cardmember 
is claiming, the Cardmember must tell the 
INSURER. 

ــد -1 ــت الحـ ــي وقـ ــون فـ ــد تكـ ــون أو قـ ــي تكـ ــالیف التـ وث، التكـ
ــة  ــة، مؤمنـــ ــة الجماعیـــ ــود الوثیقـــ ــبب وجـــ ــن بســـ ولكـــ
ــدمات أي  ــرى أو خــــ ــة أخــــ ــة قائمــــ ــھادة أو وثیقــــ بشــــ

أي وثیقــــة تــــأمین إذا كــــان لــــدى المــــؤمن لــــھ منظمــــة. 
أخـــرى نافــــذة قــــد تغطــــي الحــــدث الــــذي یطالــــب عضــــو 
البطاقــــة بشــــأنھ، یتوجــــب علــــى عضــــو البطاقــــة تبلیــــغ 

 شركة التأمین.

  



AMEX (Middle East) B.S.C. (c) is regulated and licensed by the Central Bank of Bahrain as a Financing Company. 
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) - Emirates is regulated and licensed by the Central Bank of the UAE as the branch of a Financing Company. 

2. Costs which would have been payable if 
the event being the subject of a claim had 
not occurred. 

یكــــن ن الممكــــن دفعھــــا إذا لــــم التــــي كــــان مــــالتكــــالیف  -2
 .قد وقع مطالبةالالحدث موضوع 

3. Any wilful act of the Cardmember. 3- .أي فعل مقصود صادر عن عضو البطاقة 
4. Needless self-exposure to peril except in 

an endeavour to save human life. 
ــتثناء  -4 ــي باســـ ــدون داعـــ ــاطر بـــ ــنفس للمخـــ ــریض الـــ تعـــ

 ذ األرواح. محاولة إنقا
5. The Cardmember's suicide, insanity, 

intentional self-injury, alcoholism, drug 
addiction or solvent abuse or the 
Cardmember being under the influence of 
alcohol or drug. 

قیــــام عضــــو البطاقــــة باالنتحــــار أو إصــــابتھ بــــالجنون  -5
ــ ــھ متعمــــ ــھ األذى بنفســــ ــى أو إلحاقــــ ــھ علــــ ًدا أو إدمانــــ

ــ ــون الكحـــ ــذیبات أو كـــ ــاطي المـــ ول أو المخـــــدرات أو تعـــ
 عضو البطاقة تحت تأثیر المخدرات أو الكحول.

6. Sexually transmitted diseases. 6- .األمراض المنقولة جنسیًا 
7. Any injury, illness, death, loss, expense or 

other liability attributable to HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) and/or any HIV 
related illness including AIDS and/or any 
mutant derivatives or variations thereof 
however caused. 

ــ -7 ــاة أو خســـ ــرض أو وفـــ ــابة أو مـــ ــات أي إصـــ ارة أو نفقـــ
 أو مســـــؤولیات أخـــــرى عائـــــدة إلـــــى إتـــــش آي فـــــي

ــریة) و / أو أي  ــة البشــــــ (فیــــــــروس نقــــــــص المناعــــــ
مناعـــة البشـــریة بمـــا رض مـــرتبط بفیـــروس نقـــص المـــ

ــة  ــتقات متحولــ ــدز و / أو أي مشــ ــرض اإلیــ ــك مــ ــي ذلــ فــ
 .عن ذلك مھما كان السببأو اختالفات 

8. The Cardmember engaging in MANUAL 
WORK (as defined in the Meaning of 
Words) in conjunction with any profession, 
business or trade during the TRIP. 

البطاقـــــة فـــــي عمـــــل یـــــدوي (وفـــــق  مشـــــاركة عضـــــو -8
التعریــــــف المنســــــوب لــــــھ فــــــي معــــــاني المفــــــردات) 
بـــــالتزامن مـــــع أي حرفـــــة أو مھنـــــة أو تجـــــارة خـــــالل 

 الرحلة.  
9. The Cardmember engaging in or practicing 

for the following sports and activities: 
hunting; professional sports; horse 
jumping; hunting on horseback; steeple 
chasing; solo mountain climbing; any form 
of motor racing, speed, performance or 
endurance tests; solo caving; cave diving. 

مشـــــــاركة أو ممارســـــــة عضـــــــو البطاقـــــــة ألي مـــــــن  -9
الریاضـــــات واألنشـــــطة التالیـــــة: الصـــــید، الریاضــــــات 

ز؛ الصـــید علـــى القفـــز بالخیـــل عـــن الحـــواجالمحترفـــة؛ 
مــــتن الخیــــل؛ ســــباقات الخیــــل فــــي الحقــــول؛ تســــلق 
الجبـــــال المنفـــــرد؛ أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال ســـــباقات 
ــل؛  ــارات التحمـــــ ــرعة أو اختبـــــ ــدراجات؛ أداء الســـــ الـــــ

 ھوف المنفرد؛ الغوص في الكھوف.استكشاف الك
10. Loss, damage, death, injury, illness, 

disablement or expense caused by: war; 
invasion; act of foreign enemy; hostilities 
(whether war be declared or not); terrorist 
activity; civil war; rebellion; revolution; 
insurrection; military or usurped power; 
the Cardmember taking part in civil 
commotion or riot of any kind; the 
Cardmember fighting (except in self-
defence). 

الخســــــــارة أو الضــــــــرر أو الوفــــــــاة أو اإلصــــــــابة أو  -10
ــن:  ــة عــــ ــات الناجمــــ ــز أو النفقــــ ــرض أو العجــــ المــــ

ــي ــدوان األجنبــ ــزو، العــ ــرب، الغــ ــت ( الحــ ــواء أعلنــ ســ
، الحــــرب األھلیــــة، الحــــرب أم ال)، النشــــاط اإلرھــــابي

أو المغتصـــــبة؛ ات، القـــــوة العســـــكریة التمـــــرد، الثـــــور
ضــــو البطاقــــة فــــي المظــــاھرات الشــــعبیة ومشــــاركة ع

ــوع؛ ومقاتلـــــة  ــة مـــــن أي نـــ ــطرابات المدنیـــ أو االضـــ
ــن  ا عــ ــً ــون دفاعــ ــا یكــ ــتثناء مــ ــة (باســ ــو البطاقــ عضــ

 النفس).

11. Loss or destruction or damage or any 
expense whatsoever resulting from: 
Ionising radiations or contamination by 

لخســـــارة أو الـــــدمار أو الضـــــرر أو أي نفقـــــات كانـــــت ا -11
مؤینــــــة أو التلــــــوث اإلشــــــعاعات الناشــــــئة عــــــن: وال

ــات  ــن أي نفایـــ ــعاعي مـــ ــاط اإلشـــ ــن النشـــ ــاجم عـــ النـــ
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radioactivity from any nuclear waste from 
the combustion of nuclear fuel, or the 
radioactive, toxic, explosive or other 
hazardous properties of any explosive 
nuclear assembly or nuclear component 
thereof. 

نوویـــــة ناتجـــــة عـــــن احتـــــراق الوقـــــود النـــــووي، أو 
ــائص اإلشـــــعاعیة أو الســـــامة أو المتفجـــــرة أو  الخصـــ

ــ ــا مــ ــووي غیرھــ ــع نــ ــرة ألي تجمیــ ــواص الخطــ ن الخــ
 .فیھمتفجر أو مكون نووي 

12. Consequential loss of any kind arising from 
the provision of, or any delay in providing, 
the services to which this Group - Policy 
relates, unless negligence on our part can 
be demonstrated. 

الناشــــئة عــــن تــــوفیر رة التبعیــــة مــــن أي نــــوع الخســــا -12
أو التــــأخیر فــــي تــــوفیر، الخــــدمات التــــي تــــرتبط بھــــا 

ــة ــم ی الوثیقـ ــا لـ ــذه، مـ ــة ھـ ــال الجماعیـ ــود إھمـ ــت وجـ ثبـ
 من طرفنا.

13. Planned or actual travel in, to, or through 
Cuba, Iran, Syria, North Korea, or the 
Crimea region and actual travel in, to, or 
through Afghanistan or Iraq. 

أو خــــالل  فــــي أو إلــــى المخطــــط لــــھ أو الفعلــــي الســــفر -13
ــا  ــوریا كوبـــ ــران أو ســـ ــمالیة أو أو إیـــ ــا الشـــ أو كوریـــ

فــــي  المخطــــط لــــھ أو الفعلــــي لســــفرمنطقــــة القــــرم وا
 أو عن طریق أفغانستان أو العراق. أو إلى

  
MAKING A CLAIM تقدیم المطالبات 
The Cardmember must check the Terms and 
Conditions of Insurance and the appropriate 
Section of this Group- Policy to make sure that 
what he/ she is claiming for is covered. 

ــام  ــروط وأحكــ ــن شــ ــد مــ ــة التأكــ ــو البطاقــ ــى عضــ ــب علــ یجــ
ــة الج ــذه الوثیقـ ــن ھـ ــب مـ ــم المناسـ ــأمین والقسـ ــد التـ ــة للتأكـ ماعیـ

 من أن ما یطالب بھ مشمول بالتغطیة.

  
Phone the Claims Helpline to obtain a claim 
form, giving the Cardmember's name and Card 
Number, and brief details of the Cardmember's 
claim. 

اتصـــــل بخـــــط المســـــاعدة المخصـــــص للمطالبـــــات للحصـــــول 
ــع ت ــة، مـ ــوذج مطالبـ ــى نمـ ــم علـ ــة ورقـ ــو البطاقـ ــم عضـ ــدیم اسـ قـ

 البطاقة وتفاصیل موجزة عن مطالبة عضو البطاقة.

  
All claims must be submitted within 28 days of 
the Cardmember's return HOME from a TRIP, on 
a Group - Policy  claim form, accompanied by 
original invoices, receipts, reports, etc. 

یــــوم مــــن عــــودة  28جــــب أن تقــــدم كافــــة المطالبــــات خــــالل ی
ــة  ــوذج مطالبـ ــى نمـ ــة، علـ ــن الرحلـ ــده مـ ــى بلـ ــة إلـ ــو البطاقـ عضـ

لجماعیــــة، مــــع إرفــــاق فــــواتیر وإیصــــاالت بالوثیقــــة باخاصــــة 
 وتقاریر أصلیة. 

  
American Home Assurance Company (Dubai Br.) (فرع دبي) أمیریكان ھوم أشورانس كومباني 
The H Hotel – Complex, Trade Centre First, 27th 
Floor, P.O. Box 40569 

ــاري األو ــز التجــ ــش، المركــ ــدق ذا اتــ ــع فنــ ــابق مجمــ ــى، الطــ لــ
 40569، ص.ب رقم  27

Dubai, UAE دبي، إ.ع.م 
  
Telephone: (+971) 4 5096111 :5096111 4 (971+) ھاتف رقم 
E-mail: myClaim@aig.com  :البرید اإللكترونيmyclaim@aig.com  
  
Please remember that it is always advisable to 
retain copies of all documents when submitting 

ا باالحت ــً ــح دائمـ ــا ننصـ ــم بأننـ ــى العلـ ــة یرجـ ــن كافـ ــخ مـ ــاظ بنسـ فـ
ــا ــاذج مطالبـــ ــع نمـــ ــدیمھا مـــ ــد تقـــ ــتندات عنـــ ــو  تالمســـ عضـــ

mailto:myClaim@aig.com
mailto:myclaim@aig.com
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the Cardmember's claim form. البطاقة 
  
SANCTIONS  العقوبات 
If, by virtue of any law or regulation which is 
applicable to an Insurer, its parent company or 
its ultimate controlling entity, at the inception of 
this Policy or at any time thereafter, providing 
coverage to the Insured is or would be unlawful 
because it breaches an applicable embargo or 
sanction, that Insurer shall provide no coverage 
and have no liability whatsoever nor provide any 
defense to the Insured or make any payment of 
defense costs or provide any form of security on 
behalf of the Insured, to the extent that it would 
be in breach of such embargo or sanction. 

ــان أو أصـــبح، بموجـــب أي قـــانون أو تشـــریع نافـــذ علـــى  إذا كـ
ــیطر ال ــا المس ــركتھا األم أو كیانھ ــأمین أو ش ــركة الت ــد ش ــق، عن مطل

بدایـــة ھـــذه الوثیقـــة أو فـــي أي وقـــت الحـــق، تقـــدیم التغطیـــة إلـــى 
ات حظـــر أو عقوبـــ المـــؤمن لـــھ غیـــر قـــانوني بســـبب خرقـــھ ألي 

نافـــذة، ال تقـــدم شـــركة التـــأمین التغطیـــة وال تتحمـــل أي مســـؤولیة 
ــاع  ــع تكــالیف أي دف ــھ أو دف ــاع للمــؤمن ل ــدیم أي دف مــن أي نــوع لتق

 بقــدر مــانیابــة عــن المــؤمن لــھ، أو تقــدیم أي شــكل مــن الضــمانات 
 یشكل ذلك خرقاً لذلك الحظر أو تلك العقوبة.

 

  
CONSUMER NOTICE ANALYSIS ل إشعار المستھلكتحلی 
AIG is subject to compliance with US sanctions 
laws. For this reason, this policy does not cover 
any loss, injury, damage or liability, benefits, or 
services directly or indirectly arising from or 
relating to a planned or actual trip to or through 
Cuba, Iran, Syria, North Korea, or the Crimea 
region. In addition, this policy does not cover any 
loss, injury, damage or liability to residents of 
Cuba, Iran, Syria, North Korea, or the Crimea 
region. Lastly, this policy will not cover any loss, 
injury, damage or legal liability sustained directly 
or indirectly by any individual or entity identified 
on any applicable government watch lists as a 
supporter of terrorism, narcotics or human 
trafficking, piracy, proliferation of weapons of 
mass destruction, organized crime, malicious 
cyber activity, or human rights abuses. 

ــات  ــوانین العقوبـ ــى قـ ــال إلـ ــي لالمتثـ ــھ آي جـ ــركة إیـ ــع شـ تخضـ
ــذ ــة. ولھ ــارة األمریكی ــة ال تغطــي أي خس ــذه الوثیق ــإن ھ ــبب، ف ا الس

ــأ  ــا أو خــــدمات تنشــ ــابة أو ضــــرر أو مســــؤولیة أو مزایــ أو إصــ
ــر مباشــ  ــنبشــكل مباشــر أو غی ــا یخــص الســفر  ر م ُ فأو فیم ــا  أو  علی

ــفرخالت ــوریا  طــیط للس ــران أو س ــا أو إی ــر كوب ــى أو عب ــا إل أو كوری
باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ال تغطـــي ھـــذه  الشـــمالیة أو منطقـــة القـــرم.

ــاه  ــؤولیة تجــ ــرر أو مســ ــابة أو ضــ ــارة أو إصــ ــة أي خســ الوثیقــ
ــوریا  ــران أو سـ ــا أو إیـ ــي كوبـ ــین فـ ــمالمقیمـ ــا الشـ الیة أو أو كوریـ

ــة ــارة أو  منطقـ ــة أي خسـ ــذه الوثیقـ ــي ھـ ــًرا، ال تغطـ ــرم. وأخیـ القـ
ــا بشــكل مباشــر أو  ــتم التعــرض لھ إصــابة أو ضــرر أو مســؤولیة ی

ــ  ر مباشــر مــن قبــل أي فــرد أو كیــان معــرف لــدى أي قائمـــة غی
مراقبـــة لـــدى حكومـــة محلیـــة كـــداعم لإلرھـــاب أو المخـــدرات أو 

ــل ــار أس ــنة أو انتش ــر أو القرص ــار بالبش ــدمار الشــ االتج امل أو حة ال
ــت أو  ــر االنترن ــة عب ــطة الخبیث ــة أو األنش ــة المنظم ــاكالجریم  انتھ

 حقوق اإلنسان.
 

  
PRIVACY POLICY سیاسة الخصوصیة 
To review our privacy policy, please go to 
http://www.aig.ae   

ــیة المطب ــة الخصوص ــى سیاس ــالع عل ــدینا، یرلالط ــة ل ــارة ق ــى زی ج
   http://www.aig.aeالموقع التالي 

  
DATA DISCLOSURE فصاح عن البیاناتاإل 
By entering into this contract of insurance, You 
consent to the Insurer processing data relating to 

ــى  ــق عل ــك تواف ــأمین ھــذا، فإن ــد الت ــإبرام عق ــادلب ــأمین  تب شــركة الت
ت التـــأمین للبیانـــات المتعلقـــة بـــك لغـــرض تقـــدیم منتجـــات وخـــدما

http://www.aig.ae/
http://www.aig.ae/
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You for providing insurance products and 
services, legal, administrative and management 
purposes and in particular to the processing of 
any sensitive personal data relating to You. 

ــة وأل ــة وإداری ــادلغــراض قانونی ــات شخصــیة حساســة  وتب ــة بیان أی
 .تتعلق بك على وجھ التحدید

  
You consent to the Insurer making such 
information available to third parties including 
but not limited to any Group Company, those 
who provide products or services to the Insurer 
or any Group Company, and regulatory 
authorities, within and outside Your country of 
domicile. 

ــك  ــن تلـ ــاح عـ ــأمین باإلفصـ ــركة التـ ــام شـ ــى قیـ ــق علـ ــا توافـ كمـ
ــن  ــركة م ــة ش ــك دون حصــر أی ــي ذل ــا ف ــر بم ــى الغی ــات إل المعلوم

ــات ــدمات والمنتجـ ــدمون الخـ ــن یقـ ــة ومـ ــركات المجموعـ ــى  شـ إلـ
ــأ ــركة الت ــات ش ــة ھیئ ــة وأی ــي المجموع ــركة ف ــة ش ــةمین أو أی  رقابی

 داخل أو خارج بلد إقامتك.

  
COMPLIANCE متثال اال 
The benefits of the Policy are subject always to 
Your full compliance with the terms and 
conditions to each Policy section. 

ــ تخضــ  ــذه الوثیق ــا ھ ــك الكاع مزای ــروط واألحكــام ة المتثال ــل بالش م
 الخاصة بكل قسم من أقسام الوثیقة على الدوام. 
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