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  االئتمانیة بالتینیوم بطاقة ماستركارد
 واالحكام  الشروط

  2020مارس  31 الى 2019أبریل  1 من

 
 

 ملخص التأمین
 االئتمانیة بالتینیومماستركارد  بطاقة المغطاة  البطاقات

 بالتینیوم ماستردكاردالخصم من  بطاقة
 ، مصر،  االردن    بحرین  بلدانال

 لبنان ،  ُعمان  ،  الكویت
 ،  قطر  ، االمارات العربیة المتحدة  باكستان

 
 

 الحد األقصى لقیمة التعویض (دوالر أمیركي)   تغطیة التأمین
 2,000سقف التعویض لكل واقعة:  المشتریات حمایة

 5,000: السنویة  سقف إجمالي التعویضات 
  
 

جمیع القیم المبینة في هذا الدلیل لتعویضات التأمین وحدودها هي بالدوالر األمیركي. لكن سیتم تسدید المطالبات بالعملة المحلیة 
 حیثما یقتضي القانون، وذلك باالعتماد على أسعار الصرف الرسمیة المنشورة بتاریخ سداد المطالبة.
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 القسم األول: تعریفات عامة
 

 بالكلمات والعبارات اآلتیة المعاني المبینة قرین كل منها ما لم یقض السیاق بغیر ذلك:  ُیقصد

یراد بها البنود التي ال تعود صالحة لتأدیة الوظائف المخصصة لها نتیجة تحطم أجزائها أو تعرضها لعطل جوهري أو  التلف العارض 
 .هیكلي نتیجة لحادث

 .الوثیقةسریان  مدةیراد بها الحد األقصى المدفوع من المزایا لحامل البطاقة خالل  الحد اإلجمالي السنوي للتأمین

هو أّي شخص یتم إصدار بطاقة مؤهلة من أجله، بمن في ذلك أي حامل بطاقة ثانوي أو إضافي على  حامل البطاقة / المؤمَّن علیه
 الحساب ذاته، في البلد الذي یتم فیه إصدار تلك البطاقة المؤهلة من قبل جهة ُمصِدرة مشاركة. 

بالكامل باستخدام البطاقة المقبولة و/أو البنود المكتسبة مع نقاط مكافآت تم تحصیلها  المشتراةبها كافة البنود  یراد المشتریات المغطاة
 "االستثناءات". الثالث القسمضمن برنامج مكافآت مرتبط بالبطاقة المقبولة. ویستثنى من ذلك البنود المدرجة في 

 من ماستركارد.بطاقات الخصم  أو االئتمانیة بطاقاتالهي  البطاقة المؤهلة 

هو حامل أّي بطاقة مؤهلة تكون صالحة ومفتوحة وفي وضع مالي مقبول (لم یتم إلغاؤها أو إیقافها ولم تدخل  حامل البطاقة المؤهل
في حالة التأخر عن السداد) وذلك في وقت المطالبة، والذي یحق له استالم الدفعات المالیة أو االستفادة من المزایا األخرى 

 المنصوص علیها في هذه البولیصة. 

 .الشركة المحلیة في بلد اصدار الوثیقة هي ینشركة التأم

أي مصرف أو مؤسسة مالیة أو كیان تخوله شركة ماستركارد بتشغیل برنامج بطاقات ماستركارد االئتمانیة في البلد  هي اإلصدار جهة
 لصالح حاملي البطاقات.أو اإلقلیم المعني، ویشارك في تغطیة تأمین حمایة المشتریات 

 .ظروف مجهولة فيفقدان المشتریات المؤمن علیها  هو الغامض اإلختفاء

 هو الحد األقصى للمبلغ المستحق وفق تأمین حمایة المشتریات عن أي شراء مغطى. سقف التعویض لكل واقعة

 .2020مارس  31إلى  2019ابریل  1تعني المدة من  الوثیقةمدة 

الذي تم فیه إصدار البطاقة. وتشمل البلدان البحرین، مصرـ االردن، الكویت، لبنان، ُعمان ، باكستان، قطر،  البلدهو  البلد أو اإلقلیم
 واالمارات العربیة المتحدة. 

 .قیمته من حرمانه لغرض موافقته ودون مشروع غیر بشكل له للمؤمن العائدة المغطاة المشتریات من بند أي أخذ بها یراد السرقة
 

 القسم الثاني: التغطیة
 

ن یوثمان مائةشركة التأمین حاالت الفقد التي تلحق بالمشتریات المغطاة نتیجة التلف العارض أو السرقة التي تقع خالل  تغطي
) یومًا من تاریخ الشراء المبین على اإلیصال الصادر من محل البیع، وتدفع مبلغًا یعادل الحد األقصى للحادثة الواحدة ، مع 180(

 مراعاة الحد اإلجمالي السنوي للتأمین لكل حامل بطاقة. 
 المغطاة الممنوحة كهدایا. المشتریاتتشمل التغطیة التأمینیة  •
 عن طریق االنترنت. المشتراةبنود ال المغطاةتشمل المشتریات  •
 یشترط في المشتریات المغطاة أن تكون مسجلة. ال •
 
 
 
 



 5 من 3 الصفحة

 القسم الثالث: االستثناءات
 

 توفر هذه الخطة تغطیة تأمینیة للبنود اآلتیة:  ال
 وملحقاتها؛والسیارات والدراجات الناریة، وكافة معداتها وقطعها  والزوارقبدون طیار   والطائرات والطائرات المركبات .1
 أو الهواء مكیفات أو البالط أو األرضیات أو السجاد الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما الدائمة، الموجودات .2

 السخانات؛ أو الثالجات
النقدیة أو التذاكر من أي نوع كانت أو السندات القابلة للتداول أو السبائك أو العمالت  األموالالسیاحیة أو  الشیكات .3

 المعدنیة أو الطوابع النادرة أو الثمینة؛
 ؛القابلة للكسر ألشیاءوا الفنیة والتحف القدیمة والمجموعات والفراء والمجوهرات والجواهر واألحجار الكریمة األعمال .4
 القابلة للتلف؛ الموادأو  المستهلكات .5
 أو الحیوانات؛  النباتات .6
 اإلقلیم؛ في ممنوعة مادة وأیة الخطرة المواد .7
إلى مواقع االنترنت، تطبیقات الهاتف المتحرك، البرامج أو ملفات البیانات التي تم تنزیلها من االنترنت متضمنة  الدخول .8

 أو إعادتها إلى وضعها األصلي أو استردادها؛دون حصر ملفات الموسیقى، الصور، مواد القراءة، الكتب واألفالم؛ 
 الغامض؛ اإلختفاء .9

 شرائها؛ وقت تصنیعها أو تجدیدها أو بناؤها المعاد أو المستعملة البنود  .10
 أو المهنیة األغراض في الستخدامها أو بیعها إعادة بغرض المشتراة البنود ؛المأجورة أو المؤجرة أو ستأجرةمال البنود .11

 التجاریة؛
 التجمیع؛ أو التركیب أو المناولة أو الشحن أو الخدمات تكلفة .12
 عبر االنترنت قبل استالم تلك المادة (المواد)؛ اشتریتهاالخسائر التي تقع على مادة (مواد)   .13
 والتشكیل؛التي تتعرض للتلف نتیجة إحداث تغییرات فیها (بما في ذلك القطع والنشر  البنود .14
 في مكان یمكن للجمهور الوصول إلیه؛ حراسةالمتروكة دون رقابة أو  البنود .15
 الحكومیة؛ السلطات قبل من مصادرتها تمت مادة أیة .16
 أو االستعمال وبلى االهتراء أو والهوام الحشرات بآفات اإلصابة أو المتعمد التلف أو االستخدام إساءة عن الناتج الفقد .17

 أو الكیماویة أو البیولوجیة أو النوویة الحوادث أو الكهربائي أو المیكانیكي العطل أو المنتج أصل في الداخلة العیوب
 .الحرب أو اإلرهابیة األعمال

 
 الشروط: الرابعالقسم 

 

أن یقرر وفق تقدیره الخاص إصالح البند المتضرر أو استبداله أو دفع قیمة شرائه األصلیة بعد استنزال أي خصم  للمؤمن )1
 أو تخفیض أو نقاط مكافآت منها.

 

إذا كانت المشتریات المغطاة عبارة عن زوج من البنود أو طقم منها فإن التغطیة ستقتصر على تكلفة إحالل أو إصالح  )2
إذا كان قابًال لإلحالل أو اإلصالح، فإن لم یكن كذلك ستشمل التغطیة قیمة زوج البنود أو الطقم، على أن ال یتجاوز البند المحدد 

 ذلك الحد األقصى للحادثة الواحدة.
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 القسم الخامس: احكام موحدة
 

 

تاریخ الحادثة  من یوما) 90( تسعین أقصاها مدة خالل ویوجه مكتوباً  المطالبةب خطاراإل یكون ان ینبغي: المطالبة خطاراإل   -1
 وذلك تحت طائلة رفض المطالبة. 

 https://www.mcpeaceofmind.com/Platinum عبر   المطالبات رسلت
 الفقد إثبات    -2

 ما یلي:  تقدیمحامل البطاقة  على
 حال تقدیمه؛ فينموذج مطالبة موقع،  )أ

 سداد قیمة البند ذي الصلة بالكامل عن طریق البطاقة المقبولة و/أو برنامج المكافآت؛ یبینصورة عن إیصال الشراء  )ب
 وقوع السرقة؛  من یوماً ) 30( الثینثالمتعلقة بالسرقة، تقدم صور رسمیة عن تقریر الشرطة خالل  للمطالبات )ج
 قد یطلب منك تقدیمها. أخرىمستندات  أي )ج

 

 التالفة على نفقتهم الخاصة لغرض إجراء تقییمات إضافیة لها. البنود*قد یطلب من حاملي البطاقات إرسال البند أو 
. ویخضع دفع التعویضات للقوانین والتشریعات الحكومیة المؤهلینالمنافع لحاملي البطاقات  كافة: یدفع المؤمن المطالبات دفع   -3

 المعمول بها في حینه في المنطقة اإلقلیمیة 
 االحتیالیة: إذا كانت المطالبة تنطوي على أي تصرف احتیالي فسیؤدي ذلك إلى خسارة كافة المنافع المتعلقة بها.  المطالبات   -4
: یفسر هذا التأمین الخاص بحمایة المشتریات وأهلیته وكافة الشروط واألحكام الواردة المعمول به واالختصاص القضائي القانون   -5

 هذهوتخضع كافة المنازعات الناشئة عنه لالختصاص القضائي لمحاكم  ،التي اصدرت البطاقة   دولةالفیه للقوانین المعمول بها في 
 .الدولة

 قانون ألي مخالفة كانت إذا االتفاقیة هذه بموجب مبلغ أي دفع أو تغطیة أي تقدیم عن مسؤوال یكون ال المؤمن إن: العقوبات   -6
 حالة في عقوبة أیة على السیطرة في المطاف نهایة في كیان أو األم الشركة المؤمن، تعرض أن شأنها من التي اللوائح أو العقوبات

 .اللوائح أو العقوبات قانون أي بموجب بذلك القیام
بإبرام عقد التأمین هذا، توافق على معالجة الشركة للبیانات المتعلقة بك لغرض تقدیم منتجات وخدمات : البیاناتاإلفصاح عن    -7 

  التأمین واإلدارة القانونیة ومعالجة أیة بیانات شخصیة حساسة تتعلق بك على وجه التحدید.
ذلك دون حصر أیة شركة من شركات المجموعة ومن توافق على قیام الشركة باإلفصاح عن تلك المعلومات إلى الغیر بما في 

 یقدمون الخدمات والمنتجات إلى المؤمن له أو أیة شركة في المجموعة وأیة هیئات تنظیمیة داخل أو خارج بلد أو مكان إقامتك.
 

 :  التأمینشركات  قائمة
 https://www.mcpeaceofmind.com/Platinum عبر   المطالبات ترسل

 )المتحدة العربیة اإلمارات(بتوقیت  الخمیس إلى السبت یوم من 06:00 حتي 10:00: العمالء خدمة مواقیت
 العربیة/  اإلنجلیزیة: المدعومة اللغات
 MEA.Mastercard@aig.comالبرید اإللكتروني:  عنوان

 
 :البحرین 

 الكویتیة للتأمین ةالبحرین

 2835، شارع  BKIC 2775برج 
 ،، حي السیف 428منطقة 

 مملكة البحرین
 6604 8000  او   97317582689+: هاتف

 :عمان سلطنة
 )عمان فرع( للتأمین عمان شركة
 المیناء حي ،114 البریدي الرمز
 عمانمسقط،  ،1201.ب ص
 80077174المجاني:  الرقم

 

https://www.mcpeaceofmind.com/Platinum
https://www.mcpeaceofmind.com/Platinum
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 :مصر

 للتأمین ایجیبت جي أي إیه
 المطالبات قسم
 ریاض،  -المنعم عبدشارع  44

 مصر الجیزة، المهندسین،
   08000009473المجاني:  الرقم

 

 :باكستان
 المحدودة للتأمین العامة الیوبیل
 التأمین دار الیوبیل الثاني، الطابق

 ، باكستان74000، كراتشي  شاندیغار انا
 26  إلى 6022 3241 21 92+:  هاتف

 :األردن
 للتأمین العربي الشرق

 المطالبات قسم
 عمان،  جبل
 األردن - 11121 عمان، 213590.ب ص

     56233000 6 (962+): هاتف
 5654551 6 (962+): فاكس

 

 قطر:
 ، )للمال قطر مركز(  المحدودة میا جي أي إیه
 الخلیج الغربي، الطابق الرابع  قطرالمالي،برج مركز  
 ، الدوحة، قطر23043صندوق البرید  

    44967441-974+: +هاتف
 44967411-974+فاكس: 

 
 

 :الكویت
 )الكویت فرع(  المحدودة میا جي إیه
 القبلة آل صقر حمد شارع ،5 الطابق الخرافي، برج

 الكویت الكویت، مدینة
    9993142-9-965+: هاتف
 4264 2247 965+: فاكس

 

 :المتحدةالعربیة  االمارات
 (فرع دبي) كومباني اشورانشهوم  أمیركان شركة
الطابق  األول التجاري  المركز اتش، ذاالمطالبات، فندق  قسم
27  

 االمارات العربیة المتحدة  –، دبي 40569البرید  صندوق
 5096103- 4 – 971+ هاتف
 2186 352- 4 – 971+ فاكس

 
 :لبنان
 ل.م.ش لبنان جي آي إیه

 أوروغواي،  الشارع بیروت، وسط
 الثاني الطابق – مكتف بنایة

 لبنان بیروت،  5459 -13البرید  صندوق
     788134-1-961+: هاتف

 128 990 1 - 961+فاكس: 
 

 

 
 
 
 


