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THE AMERICAN EXPRESS CREDIT CARD بطاقة أمریكان اكسبریس االئتمانیة 
  
ASSISTANCE DEPARTMENT قسم المساعدة 
  
You can call the Assistance Department from anywhere 
outside the Middle East and receive assistance free of charge 
24 hours a day, 365 days a year. 

ــارج  ــان خ ــن أي مك ــم المســاعدة م ــك االتصــال بقس  الشــرق األوســطبإمكان
 ساعة طوال أیام السنة. 24وتلقي المساعدة مجانًا على مدار 

  
So, for example, if you have a medical problem at 2 a.m. in 
New York you can call and you will be referred to local 
medical practitioners to help you. 

ــحیة  ــت لمشــكلة ص ــإذا تعرض ــد ف ــي نیویــورك  2:00الســاعة عن ــًرا ف فج
ــب  ــى طبیـ ــك إلـ ــیتم تحویلـ ــال وسـ ــك االتصـ ــال، بإمكانـ ــبیل المثـ ــى سـ علـ

 ممارس لمساعدتك.
  
+1 817 826 7276 - Assistance Services provided by 
ASSISTANCE DEPARTMENT. 

 المساعدة. قسممن  خدمات المساعدة مقدمة  7276 826 817 1+

  
ASSISTANCE DEPARTMENT – the Assistance Service Provider, 
Travel Guard, 2929 Allen Parkway, 14th Floor, Houston, TX 
77019 

الـــین  2929مـــزود خـــدمات المســـاعدة، ترفـــل جـــارد،  -قســـم المســـاعدة
 .TX 77019، ھیوستن،  14باركواي، الطابق  

  
DEFINITION OF THE COVERED PERSON بالتأمین تعریفات خاصة بالشخص المغطى 

• The American Express Credit Cardmember* • عضو بطاقة أمریكان اكسبریس االئتمانیة* 
• His/her dependent family members •  الذین یعولھمأفراد عائلتھ 

  
*Card must be issued by AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – 
Emirates [AEME] 

ــن  ــة صــادرة ع ــون البطاق ــیكس *یجــب أن تك ــدل ایســت(ام ــي. إس. می ) ب
 اإلمارات [إیھ إي إم إي] -سي. (سي)

  
GEOGRAPHICAL COVERAGE: World-wide, outside card 
issuing country and country of your residence. 

ــا ــةق نطـ ــة الجغرافیـ ــاء العـــ التغطیـ ــع أنحـ ــد إصـــ : جمیـ ــارج بلـ دار الم، خـ
 امتك.لد إققة وبالبطا

  
ASSISTANCE SERVICES خدمات المساعدة 
There are four components of the Assistance Department: :تندرج الخدمات التي یقدمھا قسم المساعدة تحت أربعة أجزاء 
  

1. Medical Emergency Assistance 1-  الطارئةالمساعدة الطبیة 
2. Legal Emergency Assistance  2- عدة القانونیة الطارئةلمساا 
3. Personal Assistance  3- المساعدة الشخصیة 
4. Travel Oriented Assistance 4- المساعدة المتعلقة بالسفر 

  
1. MEDICAL EMERGENCY ASSISTANCE 1- المساعدة الطبیة الطارئة 
  
Referrals to Medical Services:      Abroad  في الخارجلطبیةمات االخدلتلقي التحویل           : 
  
ASSISTANCE DEPARTMENT will refer you to physicians, 
hospitals, clinics, ambulances, private duty nurses, dentists, 
dental clinics, services for the disabled, opticians, 

ـــ قســــم المســــاعدة  یقــــوم إلــــى أطبــــاء ومستشــــفیات وعیــــادات ك بتحویلـ
ــنان  ــاء أســ ــة وأطبــ ــات خاصــ ــات مناوبــ ــعاف وممرضــ ــیارات إســ وســ
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ophthalmologists, pharmacies, suppliers of contact lenses 
and medical aid equipment. 

ــائي  ــاقین وأخصـ ــة بالمعـ ــدمات خاصـ ــنان وخـ ــادات أسـ ــ وعیـ  ریاتالبصـ
ـــ   معــــداتو العدســــات الالصــــقةیدلیات ومــــزودي وأطبــــاء عیــــون وصـ

 الطبیة.    اتلزممستالو
  
Dispatch of a doctor on the spot:         Abroad إرسال طبیب على الفور:           في الخارج 
  
If the Covered Person’s condition or the circumstances 
require ASSISTANCE DEPARTMENT will send a registered 
medical practitioner to assess your medical condition (the 
cost of health treatment and any doctor’s fees shall be borne 
by the Cardmember). 

ــة أو ظــروف الشــخص المغطــى  ــأمین إذا اســتدعت حال ــك، سیرســل بالت ذل
ــارس  ــب مم ــم المســاعدة طبی ــن أجــ مســجل قس ــك الصــحیة؛ ل تقیــ م یم حالت

خاصـــة  رســـومطبیـــة وأي  (یتحمـــل عضـــو البطاقـــة تكـــالیف أي معالجـــة
 ب).بالطبی

  
Hospital Admission:  Abroad الدخول إلى المستشفى:            في الخارج 
  
ASSISTANCE DEPARTMENT will organise the Covered Persons 
hospital admission and, if requested, guarantee medical 
expenses (to be charged to Cardmember’s account and 
subject to authorisation by AEME). 

 بالتــــأمین ســــینظم قســــم المســــاعدة عملیــــة دخــــول الشــــخص المغطــــى
ــن  ــي ستخصــم م ــة (الت ــات الطبی ــأمین النفق ــر، ت ــزم األم ــفى و، إن ل للمستش

ــاة  ــع مراع ــة وم ــى حســاب عضــو البطاق ــةالحصــول عل ــھ إي  موافق ــن إی م
 إم إي).

  
Dispatch of necessary medicines which cannot be found 
locally:  Abroad 

ــا ــن ل األإرســـ ــي ال یمكـــ ــروریة التـــ ــة الضـــ ــادویـــ ا:               إیجادھـــ ــً محلیـــ
 في الخارج

  
If the Covered Person needs necessary medicine that cannot 
be found locally, or a suitable substitute is not available, we 
will despatch it to you, if legally possible. (The cost of the 
medicine shall be borne by the Cardmember. The cost of 
shipment shall be borne by ASSISTANCE DEPARTMENT). 

ــاج  ــى إذا احتـ ــأمین الشـــخص المغطـ ــن بالتـ ــروریة ال یمكـ ــة ضـ ــى أدویـ إلـ
ا، أو فــي حــال عــدم تــوفر ا إیجادھــا ــً لبــدیل المناســب، سنرســلھا إلیــك، محلی

ــً  ــك ممكن ــة الناحیــ ا مــن إذا كــان ذل ــة تكلف ــة. (یتحمــل عضــو البطاق ة القانونی
 األدویة. ویتحمل قسم المساعدة تكلفة شحن األدویة).

 
  
Transfer of lost or forgotten prescriptions: No limitations دون             الوصـــفات الطبیـــة التـــي یـــتم فقـــدھا أو نســـیانھا: ارســـال

 قیود
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). 

ا بموجــب ــً ــا عنــدما یكــون ذلــك ممكن ســیبذل قســم المســاعدة جھــوده نون، الق
الوصــفات الطبیــة مــن صــیدلیة منــزل عضــو البطاقــة إلــى  ارســاللتســھیل 

ــیدلیة مح ــوم صـ ــة وأي رسـ ــة األدویـ ــة تكلفـ ــو البطاقـ ــل عضـ ــة. (یتحمـ لیـ
 الوصفات الطبیة).متعلقة ب

  
2. LEGAL ASSISTANCE 2- القانونیة  المساعدة 
  
Lawyer Referrals:  Abroad محامین:     في الخارجإلى الحاالت اإل 
  
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. 

ــم  ــیقوم قس ــاعس ــة دة بإحــ المس ــة اإلنجلیزی ــاطقین باللغ ــامین ن ــى مح االت إل
ــك و ــب ذل ــال طل ــي ح ــي. وف ــاق الجغراف ــمن النط ــفر ض ــد الس ــي بل ــان ف ك

 متاًحا، ستتم اإلحاالت إلى محامین ناطقین بلغات أخرى.

Legal Assistance: up to US$ 1,000         Abroad رجي الخاف     دوالر أمریكي    1,000مساعدة القانونیة: حتى لا 
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If the Covered Person is jailed (or threatened to be) 
ASSISTANCE DEPARTMENT shall appoint and advance the 
fees of a lawyer (to be charged to Cardmember’s account 
and subject to authorisation by AEME). 

ــى ــخص المغط ــرض الش ــأمین إذا تع ــجن (أو التھ بالت ــھللس ــد ب ــیعدی ین )، س
ــدًما (تخصــم مــن حســاب عضــو  ــھ مق ا وســیدفع أتعاب ــً قســم المســاعدة محامی

 من إیھ إي إم إي).  موافقةالحصول على البطاقة ومع مراعاة  

  
Advance payment for bail bond: up to US$ 10,000             
   Abroad 

دوالر أمریكـــي      10,000 لمبلـــغ یصـــل الـــىدفعـــة مقدمـــة عـــن الكفالـــة: 
 في الخارج

If the Covered Person is jailed (or threatened to be) 
ASSISTANCE DEPARTMENT shall advance the bail bond (to be 
charged to Cardmember’s account and subject to 
authorisation by AEME). 

ــى ذإ ــخص المغط ــرض الش ــأمین ا تع ــیدفع بالت ــھ)، س ــد ب ــجن (أو التھدی للس
مــن حســاب عضــو البطاقــة ومــع  خصــم(ت قســم المســاعدة قیمــة الكفالــة

 من إیھ إي إم إي).  موافقةلى ول عالحصمراعاة  

  
3. PERSONAL ASSISTANCE 3- المساعدة الشخصیة 
  
Pre-Travel Advice:  No limitations قیود سفر:     دوننصائح قبل ال 
  
Information for preparing a journey معلومات لإلعداد للرحلة 
Information on visas, passports   شیرات وجوازات السفرحول التأمعلومات 
Information on inoculation requirements for foreign travel معلومات عن متطلبات التطعیم للسفر للخارج 
Information on customs and duty regulations   معلومات حول اللوائح الجمركیة 
Information on foreign exchange rates and value added taxes المضافة ةمعلومات حول أسعار صرف العمالت وضرائب القیم 
Referrals to American Express Travel Service Offices 
worldwide 

 أمریكان اكسبریس حول العالمالسفر من  ة مكاتب خدم إحاالت إلى

  
Travel Advice:   Abroad :في الخارج    نصائح متعلقة بالسفر 
  
Referrals to Embassies or Consulates اإلحاالت إلى المترجمین الفوریین 
Referrals to Interpreters اإلحاالت إلى السفارات والقنصلیات 
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). 

فـــي حالـــة الســـجن أو الـــدخول إلـــى المستشـــفى والظـــروف التـــي تتطلـــب 
ــوري،  ــرجم ف ــى قســم المســاعدة الترتیبــ خذ ســیتخــدمات مت ــة (عل ات الالزم

مــن إیــھ إي  الحصــول علــى موافقــةصــاحب البطاقــة ومــع مراعــاة  حســاب
 إم إي).

  
4. TRAVEL RELATED EMERGENCY ASSISTANCE  4- ة المتعلقة بالسفردة الطارئالمساع 
  
Cash advance: Up to US$ 1,000           Abroad یكي       في الخارج          أمرر الدو 1,000النقدیة: حتى  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 TSOs or ATMs available at the Cardmember’s 
location, ASSISTANCE DEPARTMENT shall advance cash to the 

ــیاحیة أو  ــیكات السـ ــة أو الشـ ــوال النقدیـ ــرقة األمـ ــدان أو سـ ــال فقـ ــي حـ فـ
بطاقـــات االئتمـــان أو الخصـــم أو فـــي حـــال عـــدم تـــوفر مكاتـــب خـــدمات 

ــة ب ــفر الخاص ــانالس ــبریس أو  أمریك ــي مواكس ــي ف ــراف آل ــزة ص ــع أجھ ق
ــة، سیرســل قســم المســاعدة  ــة  ســلفیةعضــو البطاق ــى عضــو البطاق ــة إل نقدی
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Cardmember (to be charged to Cardmember’s account and 
subject to authorisation by AEME). 

 الحصــول علــى موافقــةة ومــع مراعــاة (تخصــم مــن حســاب عضــو البطاقــ 
 من إیھ إي إم إي).

  
Urgent message relay  Abroad في الخارج     إرسال الرسائل العاجلة 
  
Transmission of urgent messages from the Covered Person to 
relatives, business associates, friends residing in his/her 
country of residence and vice versa. 

ــة مــن قبــل الشــخص المغطــى ــأمین إرســال الرســائل العاجل ــھ  بالت إلــى أقارب
والعكـــس أو شـــركاءه فـــي العمـــل أو أصـــدقائھ المقیمـــین فـــي بلـــد إقامتـــھ 

 بالعكس.  
 

  
Luggage assistance  Abroad المساعدة باألمتعة     في الخارج 
  
ASSISTANCE DEPARTMENT shall provide assistance in 
locating lost luggage and shall provide to the Cardmember 
regular updates on the location status.  

ـــ قـــة تقـــدیم المســـاعدة المتعلســـیعمل قســـم المســـاعدة علـــى  التعرف علـــى ب
ــة  ــو البطاق ــیزود عض ــا س ــودة كم ــة المفق ــع األمتع ــدثموق ــات بأح  المعلوم

 . االمتعة  عموقحول حالة ظم كل منتبش
  
Assistance for return trip: Up to US$ 1,000  Abroad  :دوالر أمریكـــي     1,000 لمبلــغ یصــل إلــىالمســاعدة فــي رحلــة العــودة

 في الخارج
  
In case of loss or theft of the American Express Credit Card or 
identity papers necessary to return home, ASSISTANCE 
DEPARTMENT shall 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 (to be charged to Cardmember’s account and 
subject to authorisation by AEME). 

ــق  ــان اكســبریس أو أي أوراق تتعل ــة أمریك ــدان أو ســرقة بطاق ــي حــال فق ف
ــود ــة الع ــات الشخصــیة والضــروریة لرحل ــم بإثب ــوطن، ســیعمل قس ــى ال ة إل

ــق باســتبدالھا.  ــا یتعل ــدیم المســاعدة فیم ــى تق ــدان المســاعدة عل ــي حــال فق وف
ــذاكر  ــل أو ســرقة ت ــدیل وســیلة النق ــوفیر ب ــوطن، ســیتم ت ــى ال ــالللعــودة إل  ھ

ــاة  ــع مراعـ ــة ومـ ــو البطاقـ ــاب عضـ ــن حسـ ــم مـ ــى(تخصـ ــول علـ  الحصـ
 من إیھ إي إم إي). موافقة

  
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. 

ــب أ ــبح، بموجـ ــان أو أصـ ــركة إذا كـ ــى شـ ــذ علـ ــریع نافـ ــانون أو تشـ ي قـ
ــا ــأمین أو شـــركتھا األم أو كیانھـ ــذه  التـ ــة ھـ ــد بدایـ ــیطر المطلـــق، عنـ المسـ

الوثیقـــة أو فـــي أي وقـــت الحـــق، تقـــدیم التغطیـــة إلـــى المـــؤمن لـــھ غیـــر 
ــانوني ب ــركة قـ ــدم شـ ــذة، ال تقـ ــات نافـ ــر أو عقوبـ ــھ ألي حظـ ــبب خرقـ سـ

تقــدیم أي دفــاع التــأمین التغطیــة وال تتحمــل أي مســؤولیة مــن أي نــوع ل
ــ  ــكل م ــدیم أي ش ــاع أو تق ــالیف أي دف ــع تك ــھ أو دف ــؤمن ل ــمانات للم ن الض

ــھ،  ــؤمن ل ــة عــن الم ــانیاب ــدر م ــك  بق ــذلك الحظــر أو تل ــاً ل ــك خرق یشــكل ذل
 العقوبة.

 
  
CONSUMER NOTICE ANALYSIS تحلیل إشعار المستھلك 
  
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 

ــة.  ــات األمریكی ــوانین العقوب ــى ق ــال إل ــي لالمتث ــھ آي ج ــركة إی ــع ش تخض
ــذ ــابة أو ولھـ ــارة أو إصـ ــي أي خسـ ــة ال تغطـ ــذه الوثیقـ ــإن ھـ ــبب، فـ ا السـ
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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. 

ــدم ــا أو خـ ــؤولیة أو مزایـ ــر أو غیـــر ضـــرر أو مسـ ــأ بشـــكل مباشـ ات تنشـ
ــا یخــص الســفر  ــن أو فیم ً مباشــر م ــا ــر  فرللســ ط یخطــ تأو ال فعلی ــى أو عب إل

ــران أو ســ  ــا أو إی ــرم. باإلضــافة  وریا أوكوب ــة الق ــمالیة أو منطق ــا الش كوری
ــي ھـــ  ــك، ال تغطـ ــى ذلـ ــرر أو إلـ ــابة أو ضـ ــارة أو إصـ ــة أي خسـ ذه الوثیقـ
ــا أو إیــران أو ســوریا أو مســؤولیة تجــاه المقیمــین فــ  ــا الشــمالیة ي كوب كوری

أو منطقــة القــرم. وأخیــًرا، ال تغطــي ھــذه الوثیقــة أي خســارة أو إصــابة 
ــر  ــر مباش ــر أو غی ــكل مباش ــا بش ــرض لھ ــتم التع ــؤولیة ی ــرر أو مس أو ض

ــدى  ــرف ل ــان مع ــرد أو كی ــل أي ف ــن قب ــة م ــدى حكوم ــة ل ــة مراقب أي قائم
مخـــدرات أو االتجـــار بالبشـــر أو القرصـــنة محلیـــة كـــداعم لإلرھـــاب أو ال

أو انتشـــار أســـلحة الـــدمار الشـــامل أو الجریمـــة المنظمـــة أو األنشـــطة 
 حقوق اإلنسان. انتھاكأو الخبیثة عبر االنترنت 

  
GENERAL EXCLUSION استثناء عام 
  
No Benefit of this policy shall apply in respect of 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. 

ــي أو  ــفر الفعلـ ــص السـ ــا یخـ ــة فیمـ ــذه الوثیقـ ــا ھـ ــن مزایـ ــق أي مـ ال تطبـ
ـــ  ى أو عبـــر كوبـــا أو إیـــران أو ســـوریا أو كوریـــا المخطـــط لـــھ فـــي أو إل

ــرمالشــم ــة الق ــتان  الیة أو منطق ــر أفغانس ــى أو عب ــي أو إل ــي ف ــفر الفعل والس
 أو العراق.

  
PRIVACY POLICY سیاسة الخصوصیة 
  
To review our privacy policy, please go to http://www.aig.ae    ــارلالطــ ــدینا، یرجــى زی ــة ل ــى سیاســة الخصوصــیة المطبق ــع الع عل ة الموق

 .eahttp://www.aig التالي
  
DATA DISCLOSURE اإلفصاح عن البیانات 
  
By entering into this contract of insurance, you consent to 
the Insurer processing data relating to 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. 

للبیانــات التــأمین شــركة  تبــادلعلــى وافــق ت فإنــك بــإبرام عقــد التــأمین ھــذا،
غــراض قانونیــة وأللغــرض تقــدیم منتجــات وخــدمات التــأمین  بــكلقــة المتع

علـــى وجـــھ  بـــكأیـــة بیانـــات شخصـــیة حساســـة تتعلـــق  وتبـــادل وإداریـــة
 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. 

مین باإلفصــاح عــن تلــك المعلومــات إلــى كمــا توافــق علــى قیــام شــركة التــأ
ومــن  الغیــر بمــا فــي ذلــك دون حصــر أیــة شــركة مــن شــركات المجموعــة

ــات إلـــى  ــدمات والمنتجـ ــة شـــركة فـــي یقـــدمون الخـ ــأمین أو أیـ شـــركة التـ
 إقامتك. داخل أو خارج بلد رقابیةالمجموعة وأیة ھیئات 

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

ــا ھــذه ا ــام الخاصــة تخضــع مزای ــك الكامــل بالشــروط واألحك ــة المتثال لوثیق
 بكل قسم من أقسام الوثیقة على الدوام. 

  

http://www.aig.ae/
http://www.aig.ae/
http://www.aig.ae/
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GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION النزاعات القانون النافذ وحل 
  
Any interpretation of this Policy relating to its construction, 
validity or operation shall be made in accordance with the 
laws as applied in the United Arab Emirates. This Policy has 
also been issued in Arabic and in case of any conflict between 
this version and the Arabic version, Arabic language will 
prevail.   

ــون  ــایجــب أن یك ــة فیم ــذه الوثیق  ســریانھایخــص صــیغتھا أو  أي تفســیر لھ
القــوانین النافــذة فــي اإلمــارات العربیــة المتحــدة.  أو أثرھــا اســتناداً إلــى

ــ  تصــدر ھــذه الوثیقــة ا فــإذا تبــین أي تع ارض بــین باللغــة العربیــة أیضــً
 النسخة العربیة واالنجلیزیة، تعتمد النسخة العربیة. 

  
Any dispute or difference which may arise under or in 
connection with this policy (including dispute regarding 
settlement whether arising before or after its termination or 
expiry shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of the United Arab Emirates. 

نشــأ عــن أو فیمــا یخــص ھــذه الوثیقــة (بمــا نــزاع أو خــالف قــد ی یحــال أي
أو بعــد إنھــاء فــي ذلــك النــزاع المتعلــق بتســویة الخســارة)، ســواء نشــأ قبــل 

ــة ــاء الوثیق ــى أو انتھ ــلطة االختصــاص الحصــري، إل ــاكم  س ــارات لمح اإلم
 العربیة المتحدة. 
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