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TERMS AND CONDITIONS OF INSURANCE BENEFITS  شروط وأحكام المزایا التأمینیة 
  
IMPORTANT INFORMATION  معلومات مھمة 
  
This insurance policy is underwritten by American 
Home Assurance Company (Dubai Br.) – Policy 
number A&H/AMEX/2021 (“Policy”) 

ــأمین  ــدم مــن أمھــذا الت ــي)یمق ــرع دب ــان ھــوم أشــورانس (ف  -ریك
 ("الوثیقة")  A&H/AMEX/2021وثیقة التأمین رقم 

  
The policy provides insurance coverage for the 
benefit of Platinum Cardmembers.  The policy is held 
by AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – Emirates [AEME] 
which is the only Policyholder and only it has direct 
rights under the contract of insurance against the 
Insurer. These rights are held for the benefit of (and 
in trust for) American Express Cardmembers. This 
document describes the benefits available under the 
policy of insurance for Platinum Cardmembers with 
a Platinum Card issued by AEME. Strict compliance 
with the terms and conditions of Our policy is 
required if You are to receive a benefit. 

ة بطاقــــأعضــــاء التقــــدم ھــــذه الوثیقــــة تغطیــــة تأمینیــــة لمنفعــــة 
ــة ــت) البالتینیـ ــدل إیسـ ــیكس (میـ ــل أمـ ــن قبـ ــة مـ ــة مملوكـ . الوثیقـ

[إیـــــھ إي إم إي] وھـــــي  اإلمـــــارات -بـــــي. إس. ســـــي (ســـــي)
الوحیــــد وھــــي الجھــــة الوحیــــدة التــــي تمتلــــك  حامــــل الوثیقــــة

ا  ــً ــرة حقوقـــ ــل مباشـــ ــأمین مقابـــ ــد التـــ ــب عقـــ ــركة بموجـــ شـــ
ــأمین ــكالتــ ــة ( . وتمتلــ ــوق لمنفعــ ــك الحقــ ــة وتلــ ــالح) كأمانــ لصــ

ــات ــاء بطاقــ ــتند أم أعضــ ــذا المســ ــین ھــ ــبریس. یبــ ــان اكســ ریكــ
ــ  ة تــــأمین أعضــــاء البطاقــــة المزایــــا المتاحــــة بموجــــب وثیقــ

صـــادرة مـــن قبـــل الـــذي یمتلكـــون بطاقـــة بالتینیـــة البالتینیـــة 
ــة  ــا بدقــ ــام وثیقتنــ ــاع شــــروط وأحكــ ــھ إي إم إي. ویجــــب إتبــ إیــ

 مزیة.إذا كنت ممن سیحصلون على 
 

  
ELIGIBILITY قاقشروط االستح 
The benefits described in Platinum Card Travel 
Insurance Benefits in this document are dependent 
upon a Platinum Card being issued by AEME, the 
Platinum card account being valid accordance with 
the Cardmember agreement at the time of any 
incident giving rise to a claim. As well, under 
Platinum Card Retail Insurance Benefits (Benefits 8) 
the Eligible Items must be purchased in full using the 
Platinum Card.  AEME will give You notice if there 
are any material changes to the policy or if it is 
cancelled or expires without renewal on equivalent 
terms. 

 تعتمــــد المزایــــا المبینــــة فــــي مزایــــا التــــأمین علــــى الســــفر
ــة ــة البالتینیــ ــة  للبطاقــ ــدار بطاقــ ــى إصــ ــتند علــ ــذا المســ ــي ھــ فــ

ــة  ــاب بالتینیــ ــون حســ ــى أن یكــ ــھ إي إم إي، وعلــ ــل إیــ ــن قبــ مــ
ــة  ــة البطاقــ ــة البالتینیــ ا التفاقیــ ــول وفقــــً ــاري المفعــ ــو ســ عضــ
ــة.  البطاقــــة فــــي وقــــت وقــــوع أي حادثــــة تــــؤدي إلــــى مطالبــ

یـــــا تـــــأمین التجزئـــــة الخـــــاص بالبطاقـــــة اوكـــــذلك تحـــــت مز
ــة ــا  البالتینیـــ ــراء  )8(المزایـــ ــب شـــ ــریجـــ ــة  العناصـــ المؤھلـــ

إیـــــھ إي إم بالكامـــــل. ســـــتوجھ  البالتینیـــــة باســـــتعمال البطاقـــــة
إشـــعاًرا إلیــــك إذا طـــرأ أي تغییــــر جـــوھري علــــى الوثیقــــة إي 

ــدھا  ــالحیتھا دون تجدیــــ ــدة صــــ ــت مــــ ــت أو انتھــــ أو إذا ألغیــــ
 بشروط مكافئة. 

 
  
ASSISTANCE المساعدة 
For assistance, queries and claims, please contact 
Our claims representative on (+971) 4 5096111 or 
through myclaim@aig.com 

ــارات  ــى أي استفســـ ــرد علـــ ــاعدة وللـــ ــى المســـ ــول علـــ للحصـــ
البــــات لــــدینا علــــى ومطالبــــات، یرجــــى االتصــــال بممثــــل المط

أو عبـــــــر البریـــــــد  5096111 4 (971+)الـــــــرقم 
 . myclaim@aig.comااللكتروني 

  
In case of a medical emergency while abroad, please 
call the medical assistance contact number on +1 
817 826 7276. Please be ready to provide Your 
Platinum card number which should be used as Your 

عنـــــد حـــــدوث حالـــــة طبیـــــة طارئـــــة أثنـــــاء تواجـــــدك فـــــي 
الخـــــارج، یرجـــــى االتصـــــال بـــــالرقم المخصـــــص للمســـــاعدة 

. یرجـــى منـــك أن تكـــون 7276 826 817 1+الطبیـــة 
خدم مســـــتعًدا لتقـــــدیم رقـــــم بطاقتـــــك البالتینیـــــة الـــــذي سیســـــت

mailto:myclaim@aig.com
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PLATINUM CARD TRAVEL INSURANCE BENEFIT  مزایا التأمین على السفر للبطاقة البالتینیة 
  
IMPORTANT THINGS TO KNOW (ALL TRAVEL 
INSURANCE BENEFITS) 

ــى  ــأمین علـــ ــا التـــ ــا (مزایـــ ــة یجـــــب معرفتھـــ ــات ھامـــ معلومـــ
 السفر كاملة)

1) Please see General Definitions. These words all 
have special meaning and appear in bold 
throughout this document. 

یرجــــى االطــــالع علــــى التعریفــــات العامــــة. حیــــث یكــــون ) 1
ــداكن  ــالخط الــ ــا وردت بــ ــة أینمــ ــاني خاصــ ــات معــ ــك الكلمــ لتلــ

 في ھذا المستند. 
2) Who is entitled to Platinum Card Travel 

Insurance Benefits:  All Platinum Cardmembers 
including supplementary Cardmembers and their 
Families including children under 19 who are 
entirely financially and/or legally dependent on 

للبطاقــــة  مــــن ھــــم مســــتحقي مزایــــا التــــأمین علــــى الســــفر) 2
ــات :ةالبالتینیــــ  ــاء البطاقــ ــع أعضــ ــة جمیــ ــ  البالتینیــ ــیھم بمــ ن فــ

ــات التكمیلیــــة ــاء البطاقــ ــال  وعــــائالتھم أعضــ ــا األطفــ ــا فیھــ بمــ
ــانوني  19تحــــت ســــن  ســــنة المعتمــــدین بشــــكل مــــادي و/أو قــ

 بشكل كلي.  عضو البطاقةعلى 
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the Cardmember.  
3) Age Limit for Medical Assistance and Expenses:  

All Platinum Cardmembers including 
supplementary Cardmembers and their Families 
must be under 80 throughout the Trip to receive 
medical assistance and expenses benefits.  This is 
the only upper age limit that applies. 

 الحـــــد العمـــــري الخـــــاص بالنفقـــــات والمســـــاعدة الطبیـــــة:) 3
ـــ  أعضـــــاء البطاقـــــاتجمیـــــع   أعضـــــاءن فـــــیھم بمـــــ ة البالتینیــ

ویجـــــب أن یكـــــون دون الــــــ  وعــــائالتھم التكمیلیـــــة البطاقــــات
خــــالل الرحلــــة للحصــــول علــــى مزایــــا النفقــــات ســــنة  80

ــذي  ــر الــ ــى للعمــ ــد األعلــ ــو الحــ ــذا ھــ ــة. ھــ ــاعدة الطبیــ والمســ
 ینطبق فقط.

4) Age Limit for Children:  Covered children must be 
under 19 on the first day of the Trip. 

ــال:) 4 ــاص باألطفـــ ــري الخـــ ــد العمـــ ــون  الحـــ ــب أن یكـــ یجـــ
ــن  ــة دون ســـ ــمولین بالتغطیـــ ــال المشـــ ــي  19األطفـــ ــنة فـــ ســـ

 . للرحلةالیوم األول 
5) Benefit Limits:  All limits are per person unless 

otherwise noted and valid while on a Trip (See 
General Definition for Trip). 

كافــــة الحــــدود الــــواردة للشــــخص مــــا لــــم  حــــدود المزایــــا:) 5
ــري ــك وتسـ ــالف ذلـ ــى خـ ــار إلـ ــي  یشـ ــد فـ ــاء التواجـ ــةأثنـ  الرحلـ

 ).الرحلة(أنظر التعریفات العامة لمعرفة تعریف  
6) Excess:  There is an excess of the first US$ 100 

per Cardmember and/or dependent per each 
and every occurrence of out-patient treatment. 

ــل:) 6 ــغ التحمـــ ــل ألول  مبلـــ ــغ تحمـــ ــك مبلـــ دوالر  100ھنالـــ
ــة ــو بطاقـ ــل عضـ ــي لكـ ــاج  أمریكـ ــة تحتـ ــل حادثـ ــال لكـ و/أو معـ

  إلى معالجة في عیاردات خارجیة.
7) Trip Length:  Trips can be up to 91 consecutive 

days or 183 days in a 12-month period (See 
General Definition for Trip). 

ــدة ) 7 ــةمـــ ــن أن  :الرحلـــ ــتمریمكـــ ــرحالت تســـ ــة  الـــ  91لغایـــ
ــًال أو  ا متواصــ ــً ــوم 183یومــ ــرة  یــ ــي فتــ ــر 12فــ ــھر (أنظــ  شــ

 ).الرحلةالتعریفات العامة لمعرفة تعریف  
8) Pre-existing Medical Conditions:  You will not be 

eligible for benefits if You were previously aware 
of Your condition (See General Exclusions). 

ــة ) 8 ــاالت الطبیــ ُ الحــ ــبقا ــودة مســ ــؤھًال  :الموجــ ــون مــ ــن تكــ لــ
ـــ  ر للمزایــــا إذا كنــــت علــــى علــــم مســــبق بحالتــــك الطبیــــة (أنظـ

 االستثناءات العامة).
9) Winter and Special Sports Information:  All 

benefits apply when participating in most 
adventurous and usual holiday sports, including 
winter sports. For example: canoeing, fishing, 
golf, horse riding, mountain-biking, 
parascending, scuba-diving, skiing and 
snowboarding (including off-piste with a guide), 
tennis, water-skiing. 

یاضـــــات لرات الشـــــتویة واالمعلومـــــات المتعلقـــــة بالریاضـــــ ) 9
ــة: ــر  الخاصــ ــي أكثــ ــاركة فــ ــد المشــ ــا عنــ ــة المزایــ ــق كافــ تطبــ

الریاضــــــات خطــــــورة وریاضــــــات اإلجــــــازات االعتیادیــــــة، 
بمـــــا فیھـــــا الریاضـــــات الشـــــتویة. علـــــى ســـــبیل المثـــــال: 
التجــــدیف، وصــــید األســــماك، والجولــــف، وركــــوب الخیــــل، 
ــیندینج،  ــال، والباراســـــ ــى الجبـــــ ــدراجات علـــــ وركـــــــوب الـــــ

ــ  ــوص، والتـ ــزلج والغـ ــازلج، والتـ ــارج بـ ــك خـ ــي ذلـ ــا فـ للوح (بمـ
 منحدرات التزلج مع دلیل) والتنس والتزلج على الماء.

However, certain sports and activities are 
excluded. If You are going to take part in any 
sports which could be considered dangerous, 
please call a claims representative on (+971) 4 
5096111. 

كنــــت ومــــع ذلــــك، تســــتثنى بعــــض الریاضــــات واألنشــــطة. إذا 
ــار ــى  كستشـــ ــرة، یرجـــ ــر خطیـــ ــد تعتبـــ ــة قـــ ــي أي ریاضـــ فـــ

ــرقم  ــى الــ ــات علــ ــل المطالبــ ــال بممثــ  4 (971+)االتصــ
5096111. 

10) These Insurance Benefits are Secondary:  The 
Insurer will only pay amounts if they are not 
covered by other insurance, state benefits or 
other agreements.  You must inform the Insurer 
of these and assist them in seeking 
reimbursement where appropriate. 

ــة:) 10 ــأمین ثانویــ ــذا التــ ــا ھــ ــتدفع  مزایــ ــأمینســ ــركة التــ  شــ
ــ  ــأي تـ ــا بـ ــدم تغطیتھـ ــال عـ ــي حـ ــط فـ ــالغ فقـ ــر، أو المبـ أمین آخـ

ــا خ ــأي مزایــ ــك ابــ ــرى. وعلیــ ــات أخــ ــة أو اتفاقیــ ــة بالدولــ صــ
ــغ  ــأمینتبلیـ ــركة التـ ــویض  شـ ــب تعـ ــي طلـ ــاعدتھا فـ ــذلك ومسـ بـ

 متى كان ذلك مناسبًا. 

  
BENEFIT 1 - PRE-TRAVEL ADVICE  نصیحة ما قبل السفر -1المزیة رقم 
Before and during Your Trip We will provide You with 
information on:  

 وخالل رحلتك معلومات تتعلق بما یلي: لسنقدم إلیك قب
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1) Current visa and entry requirements for all 

countries. If You hold a passport from a country 
other than the Country of Residence, We may 
need to refer You to the embassy or consulate of 
the country concerned. 

ــدول. إذا لمتط -1 ــة الــ ــة لكافــ ــدخول الحالیــ ــیرة والــ ــات التأشــ بــ
كنـــت تحمـــل جـــواز ســـفر مـــن بلـــد غیـــر بلـــد اإلقامـــة، قـــد 

 نحتاج إلى إحالتك إلى سفارة أو قنصلیة البلد المعني. 
 

2) Current vaccination requirements for all 
countries and information on current World 
Health Organisation warnings.  

متطلبـــــات اللقاحـــــات الحالیـــــة لكافـــــة الـــــدول ومعلومـــــات  -2
 حول تحذیرات منظمة الصحة العالمیة الحالیة. 

3) Weather forecasts abroad. 3- .تنبؤات الطقس في الخارج 
4) Customs and duty regulations. 4- .اللوائح الجمركیة 
5) Time zones and time differences. 5-  فروق التوقیت. والمناطق الزمنیة 
6) Opening hours of major banks including 

information on foreign exchange rates and value 
added taxes.  

ــك  -6 ــي ذلـ ــا فـ ــرى بمـ ــالبنوك الكبـ ــة بـ ــل الخاصـ ــاعات العمـ سـ
معلومـــات حـــول أســـعار صـــرف العمـــالت وضـــرائب القیمـــة 

 المضافة.
7) Locations of American Express Travel Offices 

worldwide. 
مواقـــــع مكاتـــــب الســـــفر الخاصـــــة بأمریكـــــان اكســـــبریس  -7

 حول العالم.
8) Embassies or Consulates abroad. 8- .السفارات والقنصلیات في الخارج 
9) Interpreters. 9-   .المترجمین الفوریین 
  
BENEFIT 2 - TRAVEL ASSISTANCE  لسفرلمساعدة بخصوص اا -2المزیة رقم 
During Your Trip We will:  :سنقوم بما یلي خالل رحلتك 
  
1) Provide You with referrals to medical services 

including 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. 

تزویــــدك بإحــــاالت إلــــى الخــــدمات الطبیــــة بمــــا فــــي ذلــــك  -1
ــیارات اإلســــــعاف  ــادات وســــ ــفیات والعیــــ ــاء والمستشــــ األطبــــ
ــادات  ــنان وعیــ ــاء أســ ــة وأطبــ ــات الخاصــ ــات المناوبــ وممرضــ

ــائي نظـــــارات أســـــنان وخـــــدمات خاصـــــة بالمعـــــ  اقین وأخصـــ
ـــ  العدســـــات الالصـــــقة  ومـــــورديء عیـــــون وصـــــیدلیات اوأطبــ

 والُمعینات والمعدات الطبیة.
2) Dispatch a doctor to Your location if Your 

condition or the circumstances require it, in 
order to assess the medical condition; (the cost 
of health treatment and any doctor's fees shall 
be borne by You unless covered under a benefit 
of this Group Policy). 

ــك أو  -2 ــتدعت حالتـــ ــك إذا اســـ ــى موقعـــ ــب إلـــ ــال طبیـــ إرســـ
ــحیة؛  ــھ الصـ ــیم حالتـ ــل تقیـ ــن أجـ ــك مـ ــك ذلـ ــل أنـــت ظروفـ (تتحمـ

تكــــالیف أي معالجــــة طبیــــة وأي أجــــور خاصــــة بالطبیــــب مــــا 
ــ ــة أخــ ــت مزیــ ــاة تحــ ــن مغطــ ــم تكــ ــة لــ ــذه الوثیقــ ــن ھــ رى مــ

 ة).یالجماع
 

3) We will organise Your subsequent admission into 
an appropriate hospital and, if requested, 
guarantee the medical expenses (to be charged 
to Your account and subject to authorisation, 
unless covered under a benefit of this Group 
Policy). 

ــننظم عمل -3 ــب یــــ ســ ــفى مناســ ــى مستشــ ــق إلــ ــك الالحــ ة دخولــ
ــة  ــات الطبیــ ــأمین النفقــ ــر، تــ ــزم األمــ ــم (و، إن لــ التــــي ستخصــ

ــى  ــول علـ ــاة الحصـ ــع مراعـ ــابك مـ ــن حسـ ــة مـ ــم الموافقـ ــا لـ ، مـ
ــة  ــذه الوثیقـــ ــن ھـــ ــرى مـــ ــة أخـــ ــت مزیـــ ــاة تحـــ ــن مغطـــ تكـــ

 الجماعیة).
 
 

4) If Your condition or the circumstances require it, 
and if legally possible, We will despatch 
necessary medicine to Your location if it or a 

أو ظروفــــك ذلــــك، وإذا كــــان ذلــــك إذا اســــتدعت حالتــــك  -4
ا مم ــً ــة كنـــ ــك األدویـــ ــل إلیـــ ــة، سنرســـ ــة القانونیـــ ــن الناحیـــ مـــ

الضـــــروریة إلـــــى موقعـــــك فـــــي حـــــال عـــــدم الـــــتمكن مـــــن 



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. 

Page 5 of 24 

suitable replacement cannot be obtained locally. 
The cost of the medicine shall be borne by you. 
The cost of shipment shall be borne by us. 

ا.  ــً ــا محلیــ ــدیل لھــ ــى بــ ــا أو علــ ــول علیھــ ــت الحصــ ــل أنــ تتحمــ
 تكلفة األدویة. ونتحمل نحن تكلفة شحن األدویة.

 
5) If Your glasses or contact lenses are stolen, 

broken or lost, We will despatch replacement 
lenses or glasses to Your location. The cost of the 
actual lenses or glasses shall be borne by you. 
The cost of shipment shall be borne by us. 

ــرقة  -5 ــقة للســـ ــاتك الالصـــ ــك أو عدســـ ــت نظاراتـــ إذا تعرضـــ
ــیاع، سنر ــر أو الضــ ــارت أو الكســ ــات أو نظــ ــك عدســ ــل إلیــ ســ

ــة  ــى مبدیلـــ ــك. إلـــ ــات أو وقعـــ ــة العدســـ ــل أنـــــت تكلفـــ وتتحمـــ
  النظارات الفعلیة. ونتحمل نحن تكلفة شحنھا.

6) When possible by law, We shall endeavour to 
facilitate the transfer of lost or forgotten 
prescription medications from Your home 
pharmacy to a local pharmacy. The cost of the 
medication and any prescription charges shall 
be borne by you. 

ا بموجــــب القــــانون، ســــنبذل  -6 عنــــدما یكــــون ذلــــك ممكنــــً
ــد أو  ــي تفقــ ــة التــ ــفات الطبیــ ــل الوصــ ــھیل تحویــ ــا لتســ جھودنــ

وتتحمــــل تُنســــى مــــن صــــیدلیة منزلــــك إلــــى صــــیدلیة محلیــــة. 
  صفات طبیة.أنت تكلفة أي أدویة وو

 

7) If You are jailed (or threatened to be jailed) We 
shall appoint and advance the fees of a lawyer 
up to US$ 1,000 (to be charged to Your account 
and subject to authorisation).  

ا  -7 ــً ــنعین محامیــ ــھ)، ســ ــد بــ ــجن (أو التھدیــ ــت للســ إذا تعرضــ
ــ  ــھ مقــــ ــندفع أتعابــــ ــة وســــ ــي 1,000دًما لغایــــ  دوالر أمریكــــ

الحصـــــول علـــــى م مـــــن حســـــابك ومـــــع مراعـــــاة (تخصـــــ
 ).الموافقة

 
8) If You are jailed (or threatened to be), We shall 

advance the bail bond up to US$ 10,000 (to be 
charged to Your account and subject to 
authorisation). 

ــجن ( -8 ــت للســـ ــندفإذا تعرضـــ ــھ)، ســـ ــد بـــ ــند أو التھدیـــ ع ســـ
ــة ــن أمریكــــــي  دوالر 10,000لغایــــــة  الكفالــــ ــم مــــ (تخصــــ

 ).الحصول على الموافقةحسابك ومع مراعاة 

9) In case of Your imprisonment or hospitalisation 
and circumstances demand the services of an 
interpreter, We shall make the necessary 
arrangements to dispatch an interpreter to Your 
location (to be charged to Your account and 
subject to authorisation). 

ــي  -9 ــوث فـــ ــبس أو المكـــ ــى الحـــ ــك إلـــ ــة تعرضـــ ــي حالـــ فـــ
ــدمات متــــرجم  ــتدعي خــ ــفى وفــــي الظــــروف التــــي تســ المستشــ
فــــوري، ســــنجري الترتیبـــــات الضــــروریة إلرســــال متـــــرجم 

ــك  ــى موقعــ ــوري إلــ ــ(تفــ ــاة خصــ ــع مراعــ ــابك ومــ ــن حســ م مــ
 ).فقةالحصول على الموا

 
10) 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 
Service Offices or automatic teller machines 
(ATMs') available at Your location, We shall 
advance cash to You up to US$ 1,000 (to be 
charged to Your account and subject to 
authorisation). 

النقدیــــة أو الشــــیكات  المبــــالغفــــي حــــال فقــــدان أو ســــرقة  -10
ــال  ــي حـــ ــم أو فـــ ــان أو الخصـــ ــات االئتمـــ ــیاحیة أو بطاقـــ الســـ

ـــ عـــــدم تـــــو ریكـــــان ة بأمفر مكاتـــــب خـــــدمات الســـــفر الخاصــ
ــك ــي موقعــ ــي فــ ــراف آلــ ــزة صــ ــبریس أو أجھــ ــل اكســ ، سنرســ

(تخصـــــم أمریكـــــي دوالر  1,000إلیـــــك ســـــلفة نقدیـــــة حتـــــى 
 ).الحصول على الموافقةمن حسابك ومع مراعاة 

 

11) We will transmit urgent messages from You to 
relatives, business associates, friends residing in 
Your Country of Residence and vice versa. 

مــــن قبلــــك  ســــائل العاجلــــة الموجھــــةســــنقوم بإرســــال الر -11
إلـــى أقاربــــك أو شــــركاءك فـــي العمــــل أو أصــــدقائك المقیمــــین 

 عكس بالعكس.في بلد إقامتك وال
12) We will provide assistance in locating lost 

luggage and shall provide to You regular updates 
on the location status. 

ــاعدة ا -12 ــدیم المس ــى تق ــى ســنعمل عل ــرف عل ــي التع ــة ف لمتعلق
ــع األ ــة حــول موق ــا ســنزودك بتحــدیثات منتظم ــودة كم ــة المفق متع

 حالة الموقع.
13) In case of loss or theft of the American Express 

Card or identity papers necessary to return 
حــــال فقــــدان أو ســــرقة بطاقــــة أمریكــــان اكســــبریس فــــي  -13

ق تتعلــــــــق بإثبــــــــات الشخصــــــــیة والضــــــــروریة أو أي أورا
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home, We 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 Your account and subject to 
authorisation). 

الـــوطن، ســـنعمل علـــى تقـــدیم المســـاعدة لرحلـــة العـــودة إلـــى 
ـــ  تبدالھا. وفــــي حــــال فقــــدان أو ســــرقة تــــذاكر فیمــــا یتعلــــق باسـ

ــل  ــذاكر النقـ ــدیل لتـ ــوفیر بـ ــیتم تـ ــوطن، سـ ــى الـ ــودة إلـ ــل للعـ النقـ
ــة  ــ أم دوالر 1,000لغایــ ــع ي ریكــ ــابك ومــ ــن حســ ــم مــ (تخصــ
 ).الحصول على الموافقةمراعاة 

 

  
BENEFIT 3 - MEDICAL ASSISTANCE AND EXPENSES  المساعدة والنفقات الطبیة -3المزیة رقم 
  
All Platinum Cardmembers including supplementary 
Cardmembers and all Families must be under 80 
throughout the Trip to receive medical assistance 
and expenses benefits. 

ــع  ــون جمیــ ــب أن یكــ ــاتیجــ ــاء البطاقــ ــن  أعضــ ــة بمــ البالتینیــ
ــیھم  ــاتفـــ ــاء البطاقـــ ــة  أعضـــ ــائالتھمالتكمیلیـــ ــن  وعـــ دون ســـ

ــا  80 ــي مزایــ ــن تلقــ ــوا مــ ــي یتمكنــ ــة لكــ ــالل الرحلــ ــنة خــ ســ
 المساعدة والنفقات الطبیة.

  
If You have an accident or You are ill during Your 
Trip, contact the medical assistance phone number 
on +1 817 826 7276 as soon as You can.  By 
contacting the medical assistance team, they will, 
where possible, arrange everything necessary for 
You including seeing a doctor or other medical 
professional, admission to hospital and Your medical 
treatment.  They will also pay for necessary expenses 
which have been approved by their senior medical 
officer.  When You have recovered sufficiently, and if 
necessary, the medical assistance team will arrange 
for Your travel home.  

أو مرضـــــت أثنـــــاء رحلتـــــك، اتصـــــل  إذا تعرضـــــت لحـــــادث
ــة  ــاعدة الطبیـ ــرقم المسـ ــرعة   7276 826 817 1+بـ بالسـ

ــة  ــاعدة الطبیــــ ــق المســــ ــالك بفریــــ ــد اتصــــ ــة. وعنــــ الممكنــــ
ســــیقومون، عنــــد اإلمكــــان، بترتیــــب كــــل مــــا ھــــو ضــــروري 

ــ  ــي آخـ ــتص طبـ ــب أو أي مخـ ــة طبیـ ــك رؤیـ ــي ذلـ ــا فـ ــك بمـ ر لـ
ــى  ــدخول إلــ ــة أو الــ ــي المعالجــ ــفى وتلقــ ــا المستشــ ــة. كمــ الطبیــ
النفقــــات الضــــروریة التــــي تعتمــــد مــــن قبــــل  ســــیقومون بــــدفع

ــكل  ــافى بشـــ ــدما تتعـــ ــدیھم. وعنـــ ــي األول لـــ ــؤول الطبـــ المســـ
كــــاٍف، ســــیرتب فریــــق المســــاعدة الطبیــــة أمــــر عودتــــك إلــــى 

 الوطن إذا كان ذلك ضروري.  
 
 

  
All costs must be approved in advance by the 
Insurer. 

ــب الموافقــــة علــــى  ــع التكــــالیف مــــن یجــ ــل جمیــ ــركةقبــ  شــ
 مسبقًا.  التأمین

  
YOUR BENEFITS المزایا الخاصة بك 
1) Medical treatment:  Up to US$ 150,000 for in-

patient and US$ 20,000 for out-patient for 
necessary medical, surgical and hospital costs as 
a result of You becoming ill or being injured 
during Your Trip. In order for the Insurer to 
evaluate the facts of the medical situation, You 
must release Your treating physician and Your 
registered medical practitioners from their 
doctor/patient confidentiality. 

كــــــي دوالر أمری 00150,0: لغایــــــة الجــــــة الطبیــــــةالمع) 1
دوالر  20,000المعالجـــــــة فـــــــي المستشـــــــفیات و مقابـــــــل 

ــك  ــة وذلــ ــادات الخارجیــ ــي العیــ ــة فــ ــل المعالجــ ــي مقابــ أمریكــ
التكــــالیف الطبیــــة والجراحیــــة وتكــــالیف المعالجــــة فــــي مقابــــل 

المستشـــــفیات والتـــــي تكــــــون ضـــــروریة نتیجـــــة إصــــــابتك 
. مــــن أجــــل أن كرحلتــــبمــــرض أو تعرضــــك إلصــــابة خــــالل 

بتقیـــیم حقـــائق الوضـــع الطبـــي، علیـــك  لتـــأمینشـــركة اتقـــوم 
إعفـــاء طبیبـــك المعـــالج والممـــارس الطبـــي المســـجل الخـــاص 
ــاه  ــى الطبیــــب تجــ ــریة المترتــــب علــ ــزامھم بالســ ــن التــ بــــك مــ

 مرضاه.  
2) Transport to hospital:  Necessary costs for 

transporting or transferring You to the nearest 
adequately equipped hospital if free transport is 

: التكــــالیف الضــــروریة لنقلــــك أو النقــــل إلــــى المستشــــفى) 2
ــي  ــة فـ ــدات الكافیـ ــزودة بالمعـ ــفى مـ ــرب مستشـ ــى أقـ ــك إلـ تحویلـ

 حال عدم توفر النقل المجاني. 
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not available. 
3) Your travel home after treatment:  The Insurer 

will arrange and pay for necessary costs 
including medical escort for Your journey home. 

ــالج) 3 ــد العـــ ــوطن بعـــ ــى الـــ ــفرك إلـــ ــترتب ســـ ــركة: ســـ  شـــ
ــأمین ــالیف  التــ ــا تكــ ــا فیھــ ــروریة بمــ ــالیف الضــ ــتدفع التكــ وســ

 .المرافقة الطبیة في رحلة عودتك إلى الوطن
4) Return home of Your travelling companions:  

Economy flight or standard rail ticket if their 
original means of transportation home cannot be 
used. 

ــفر إلــــى الــــوطن) 4 ــي الســ ــرافقین لــــك فــ ــادة المــ ــذكرة إعــ : تــ
ــار  ــفر بالقطــ ــذكرة ســ ــیاحیة أو تــ ــة الســ ــى الدرجــ ــران علــ طیــ
ــر  ــلیة غیـــ ــم األصـــ ــیلة نقلھـــ ــتخدام وســـ ــان اســـ ــیة إذا كـــ قیاســـ

 ممكن.  
5) Dental treatment:  Up to US$ 250 for emergency 

dental costs. 
دوالر أمریكــــــي مقابــــــل  250: لغایــــــة عــــــالج األســــــنان) 5

 تكالیف األسنان الطارئة.
6) Friend or relative to extend their stay during 

Your treatment:  Up to US$ 100 a night towards 
their meals and accommodation costs until the 
Insurer’s senior medical officer advises that You 
no longer require further treatment on Your 
Trip. 

: تمدیــــد إقامــــة صــــدیق أو قریــــب أثنــــاء فتــــرة عالجــــك) 6
دوالر أمریكـــــي فـــــي اللیلـــــة مقابـــــل تكـــــالیف  100لغایـــــة 

ــھ  ــرى فیــ ــذي یــ ــت الــ ــك الوقــ ــى ذلــ ــامتھم وحتــ ــاتھم أو إقــ وجبــ
ــؤ ــي األول ول االمســ ــدىلطبــ ــ لــ ــركة التــ ــت  أمینلشــ ــك لســ بأنــ

 . رحلتكبحاجة إلى المزید من العالج أثناء 

7) Friend or relative to visit You in hospital:  
Economy flight or standard rail ticket for a friend 
or relative visiting You in hospital or during Your 
recovery, if You are travelling alone.  The benefit 
will cease when You return to Your Country of 
Residence. 

ــفى) 7 ــي المستشــ ــك فــ ــب لــ ــدیق أو قریــ ــارة صــ ــذكرة زیــ : تــ
ــار  ــفر بالقطــ ــذكرة ســ ــیاحیة أو تــ ــة الســ ــى الدرجــ ــران علــ طیــ

ــیة  ــفى أو لقیاســ ــي المستشــ ــزورك فــ ــك یــ ــب لــ ــدیق أو قریــ صــ
ك. ســــتتوقف لوحــــدخــــالل مرحلــــة تعافیــــك، إذا كنــــت تســــافر 

 . إقامتك بلدتك إلى المزیة عند عود

8) Extend Your stay following medical treatment: 
Up to US$ 100 a night (maximum 5 nights) 
towards meals and accommodation costs for You 
and one other person if the Insurer’s senior 
medical officer advises You to extend Your stay 
after Your treatment.  

 100: لغایــــــة تمدیـــــد إقامتـــــك بعـــــد المعالجـــــة الطبیـــــة) 8
ــى  ــة (حتــ ــي اللیلــ ــي فــ ــى)  5دوالر أمریكــ ــد أقصــ ــالي كحــ لیــ

ــر إذا  ــخص آخــ ــك ولشــ ــة لــ ــات واإلقامــ ــالیف الوجبــ ــل تكــ مقابــ
ــي األول  ــؤول الطبـــ ــحك المســـ ــدىنصـــ ــأمین لـــ ــركة التـــ  لشـــ

 بتمدید إقامتك بعد المعالجة. 

9) Return home of Your children:  Reasonable travel 
expenses and up to US$ 200 a night (maximum 3 
nights) towards meals and accommodation costs 
for a friend or relative to collect and bring home 
Your children if You are unable to care for them. 

قولــــة : نفقــــات الســــفر المعالمنــــزلإلــــى عــــودة أطفالــــك ) 9
ــة  ــة (حتـــــى الدو 200ولغایـــ ــي اللیلـــ ــي فـــ ــالي 3ر أمریكـــ  لیـــ

ــة  ــة الخاصــ ــات واإلقامــ ــالیف الوجبــ ــل تكــ ــى) مقابــ ــد أقصــ كحــ
ــى  ــك إلـــ ــر أطفالـــ ــطحب ویحضـــ ــب سیصـــ ــدیق أو قریـــ بصـــ

 المنزل إذا كنت غیر قادر على العنایة بھم. 
10) Funeral and burial expenses:  If You die whilst on 

a Trip, the Insurer will pay for either 
transportation of the remains home or up to US$ 
3,000 for local cremation or burial. 

ــدفن) 10 ــازة والـ ــات الجنـ ــاء نفقـ ــك أثنـ ــال وفاتـ ــي حـ ــة: فـ ، رحلـ
مقابـــل نقـــل جثمانـــك إلـــى الـــوطن أو  شـــركة التـــأمینســـتدفع 
ــ دوالر أمریكـــــي أو  3,000لغایـــــة  ل حـــــرق الجثمـــــان مقابـــ

 لیًا. أو دفنھ مح
  
SPECIAL EXCLUSIONS استثناءات خاصة 
  
1) Costs not approved by the Insurer’s senior 

medical officer. 
التكـــــالیف التـــــي ال یوافـــــق علیھـــــا المســـــؤول الطبـــــي  -1

 لشركة التأمین. لدىاألول 
2) Treatment that the Insurer’s senior medical 

officer considers can be reasonably delayed 
until Your return to Your Country of Residence. 

 لــــدىالمعالجــــة التــــي یعتبرھــــا المســــؤول الطبــــي األول  -2
ــین  ــة لحـــ ــورة معقولـــ ــل بصـــ ــة التأجیـــ ــركة التأمین.ممكنـــ لشـــ

 عودتك إلى بلد إقامتك.
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3) Medical and dental treatment within Your 
Country of Residence. 

 إقامتك. بلدسنان داخل طبیة وعالج األالمعالجة ال -3

4) Treatment that can be provided free or at a 
reduced cost by a state benefit provider or 
equivalent unless otherwise agreed by the 
Insurer. 

ا أو بتكـــــالیف  -4 المعالجـــــة التـــــي یمكـــــن تقـــــدیمھا مجانـــــً
ــ ــنمخفضـ ــابع للد ة مـ ــا تـ ــزود مزایـ ــل مـ ــافئ قبـ ــا یكـ ــة أو مـ ولـ
 م توافق شركة التأمین على خالف ذلك.ذلك ما ل

5) Costs after the date the Insurer’s senior medical 
officer tells You that You should return home. 

التكــــالیف بعــــد التــــاریخ الــــذي یخبــــرك فیــــھ المســــؤول  -5
ــي األول  ــدىالطبــ ــركة ال لــ ــأمیلشــ ــى ن تــ ــك إلــ ــوب عودتــ بوجــ

  الوطن.
6) Costs where You have refused to follow the 

advice of the Insurer’s senior medical officer. 
ــورة  -6 ــاع مشــــ ــك إتبــــ ــن رفضــــ ــة عــــ ــالیف الناجمــــ التكــــ

 .المسؤول الطبي األول لدى شركة التأمین
7) Treatment or costs incurred for cosmetic 

reasons unless the Insurer’s senior medical 
officer agrees that such treatment is necessary 
as a result of a medical emergency. 

ــباب  -7 ــا ألســـ ــن تحملھـــ ــي یمكـــ ــالیف التـــ ــة أو التكـــ المعالجـــ
ــركة  ــدى شــ ــي األول لــ ــؤول الطبــ ــق المســ ــة إال إذا وافــ تجمیلیــ

ة التــــأمین علــــى أن تلــــك المعالجــــة ضــــروریة نتیجــــة حالــــ
 .یة طارئةطب

8) Treatment that was planned or that could have 
been reasonably foreseen before Your Trip. 

المعالجــــة التــــي ســــبق التخطــــیط لھــــا أو التــــي كــــان مــــن  -8
  الممكن توقعھا بصورة معقولة قبل رحلتك.

9) Coffins or urns in excess of those which meet 
international airline standards. 

ــان وا -9 ــي تتاألكفـ ــرار التـ ــاییر لجـ ــي معـ ــي تلبـ ــك التـ ــاوز تلـ جـ
 .خطوط الطیران العالمیة

10) Anything mentioned in General Exclusions.  10- ة.أي شيء مذكور في االستثناءات العام 
  
BENEFIT 4 - PERSONAL BELONGINGS  الممتلكات الشخصیة -4المزیة رقم 
  
YOUR BENEFITS المزایا الخاصة بك 
This benefit applies to Your personal belongings 
which You take, purchase or hire while on Your Trip; 
Valuables provided that they are kept on You at all 
times, locked in a safe, or in a locked storage area of 
a vehicle. 

ــذه الم ــق ھـ ــة تطبـ ــ زیـ ــیة التـ ــك الشخصـ ــى ممتلكاتـ ــذھا علـ ي تأخـ
ومقتنیاتـــــــك ؛ رحلتـــــــكســـــــتأجرھا أثنـــــــاء أو تشـــــــتریھا أو ت

ــك فـــــي ك الثمینـــــة ــون معـــ ــات، أو شـــــرط أن تكـــ ــة األوقـــ افـــ
ــة داخــــل خزنــــة ، أو فــــي مكــــان تخــــزین مقفــــل فــــي مؤمنــ

 مركبة.  
 

  
1) If Your personal belongings are lost, stolen or 

damaged, You will be paid up to: 
قة أو تضــــــرر ممتلكاتــــــك فــــــي حــــــال ضــــــیاع أو ســــــر -1

 الشخصیة، سیُدفع إلیك لغایة:
 

a) US$ 2,000 in total per Trip; ؛رحلةإجمالي لكل دوالر أمریكي  2,000 -أ 
b) US$ 500 for the current value of or cost to 

repair any item, or any pair or set of items 
which are complimentary or used together.  

ـــ أو  500 -ب ــة لــــ ــة الحالیــــ ــل القیمــــ ــي مقابــــ دوالر أمریكــــ
تكلفــــة إصـــــالح أي قطعـــــة أو أي زوج أو طقـــــم مـــــن القطـــــع 

 .التي تكون تكمیلیة أو تستخدم معا
  
SPECIAL EXCLUSIONS استثناءات خاصة 
  
1) Normal wear and tear. 1- .التلف والبلى االعتیادي 

 
2) Lost, stolen or damaged personal belongings 

where You have failed to take sufficient care of 
الممتلكــــــــات الشخصــــــــیة المفقــــــــودة أو المســــــــروقة أو  -2

المتضــــررة عنــــد فشــــلك فــــي العنایــــة الكافیــــة بھــــا أو تركھــــا 
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them or have left them unsecured or outside 
Your reach. 

 .دون حمایة في مكان بعید عنك

3) Loss or theft not reported to the police or 
provider of Your transport or accommodation 
within 48 hours and a report obtained. 

ــرقة أو  -3 ــدانالســـ ــرطة أو  الفقـــ ــغ الشـــ ــتم تبلیـــ ــذي ال یـــ الـــ
ــالل  ــك خـــ ــة إلیـــ ــل واإلقامـــ ــة النقـــ ــزود خدمـــ ــاعة  48مـــ ســـ

 والحصول على تقریر.
4) Damage to personal belongings whilst in the 

care of a transport provider which has not been 
reported within 48 hours and a report obtained. 

الضــــــــرر الحاصــــــــل للممتلكــــــــات الشخصــــــــیة أثنــــــــاء  -4
ــھ  ــغ عنـ ــتم التبلیـ ــا ال یـ ــل ممـ ــزود النقـ ــدة مـ ــي عھـ ــدھا فـ تواجـ

 ساعة والحصول على تقریر. 48خالل 
5) Theft of or damage to vehicles, or items in a 

vehicle where there is no evidence of break in. 
ــراض  -5 ــات أو األغـــ ــل للمركبـــ ــرر الحاصـــ ــرقة أو الضـــ الســـ

المتواجــــــدة فــــــي المركبــــــات التــــــي ال تظھــــــر عالمــــــات 
 اقتحامھا. 

6) Any document, currency, money or instruments 
of payment. 

 فع.الت أو أموال أو أدوات دق أو عموثائ أي -6

7) Damage to fragile or brittle items. 7-   وسریعة العطب. سرالقابلة للكضرر المواد 
8) Household goods. 8- السلع المنزلیة؛ 
9) Theft from a roof or boot luggage rack, other 

than theft of camping equipment. 
ــ -9 ــعـــــةقف أو رف األمتالســـــرقة مـــــن ســـ رقة ، بخـــــالف ســـ

 م.معدات التخیی
 

10) Anything mentioned in General Exclusions.  10- .أي شيء مذكور في االستثناءات العامة 
  
BENEFIT 5 - CAR RENTAL BENEFITS – THEFT AND 
DAMAGE  

الســــــرقة  -مزایــــــا اســــــتئجار الســــــیارات -7المزیــــــة رقــــــم 
 والضرر

  
YOUR BENEFITS المزایا الخاصة بك 
These benefits will apply while on a Trip, for all 
drivers, up to a maximum of 5, named on Your rental 
agreement.  Benefits only apply where the rental 
company allows You to decline the purchase of 
additional or optional insurances from the rental 
company. 

، لجمیـــع الســـائقین، لغایـــة رحلـــةء ھـــذه المزایـــا أثنـــاســـتطبق 
، المــــذكورین فــــي اتفاقیــــة االســــتئجار الخاصــــة بــــك. تطبــــق 5

ــراء  ــأجیر بــــرفض شــ ــركة التــ ــمح لــــك شــ ــدما تســ ــا عنــ المزایــ
 التأمینات اإلضافیة أو االختیاریة من شركة التأجیر.

 

  
1) If Your rental vehicle is stolen or damaged, the 

Insurer will pay any amounts You are responsible 
for under the rental agreement, including the 
excess.  This will apply whether or not You are 
responsible for the accident.  You will be paid no 
more than the value of the rental vehicle up to 
US$ 30,000 in respect of any one accident or 
occurrence. 

ــرقة أو  -1 ــى الســــ ــتأجرة إلــــ ــیارتك المســــ ــت ســــ إذا تعرضــــ
ــتدفع  ــالغ تكــــون مســــؤوًال  شــــركة التــــأمینالضــــرر، ســ أي مبــ

ــغ  ــك اي مبلــ ــي ذلــ ــا فــ ــأجیر، بمــ ــة التــ ــب اتفاقیــ ــا بموجــ عنھــ
ــذا ســــینطبق إذا كنــــت مســــؤوال أم غیــــر مســــؤول  تحمــــل. وھــ
عــــن الحــــادث. ولــــن یــــدفع إلیــــك أكثــــر مــــن قیمــــة اســــتئجار 

ــى  ــة حتـــــ ــ دوالر  30,000المركبـــــ ــي بالنســـــ بة ألي أمریكـــــ
 .حادث واحد أو واقعة واحدة

 
2) Following an accident involving Your rental 

vehicle, the Insurer will appoint a lawyer to 
control and be responsible for all legal 
proceedings.  

بعــــــد وقــــــوع حــــــادث یتضــــــمن مركبتــــــك المســــــتأجرة،  -2
ــتعین  ــأمینســـ ــركة التـــ ــن محام شـــ ــؤوال عـــ ــون مســـ ــا لیكـــ یـــ

  اإلجراءات القانونیة.

3) As a result of this benefit You do not need to 
purchase additional or optional insurances from 

كنتیجــــة لھــــذه المزیــــة، فإنــــك لســــت بحاجــــة إلــــى شــــراء  -3
ــركة التــــ  ــن شــ ــة مــ ــافیة أو اختیاریــ ــات إضــ ــي تأمینــ أجیر والتــ
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the rental company which include:  :تشمل 
a) Collision Damage Waiver (CDW) ــي دي  -أ ــطدام (ســ ــن االصــ ــاجم عــ ــرر النــ ــن الضــ ــازل عــ التنــ

 دبلیو)
b) Loss Damage Waiver (LDW) ــارة (إل دي  -ب ــاجم عـــــن الخســـ التنـــــازل عـــــن الضـــــرر النـــ

 دبلیو)
c) Removal/reduction of excess (Super 

CDW/LDW) 
ــوبر ســـــي -ج ــل (ســـ ــة/ تخفـــــیض التحمـــ ــو/ إل  إزالـــ دي دبلیـــ

 دي دبلیو)
d) Theft Protection (TP) الحمایة من السرقة (تي بیھ) -د 
e) Personal Accident (PA) (see Personal 

Accident Benefit) 
ـــ ــوادث  -ھـ ــة الحـ ــر مزیـ ــھ) (أنظـ ــھ إیـ ــیة (بیـ ــوادث الشخصـ الحـ

 الشخصیة). 
  
SPECIAL EXCLUSIONS استثناءات خاصة 
  
1) The Insurer will only pay in excess of any 

insurance which is included in the rental 
agreement. 

ســــتدفع شــــركة التــــأمین مــــا یتجــــاوز أي تــــامین متضــــمن  -1
 في اتفاقیة التأجیر.

2) You may have no more than one rental 
agreement at any one time. 

ــأجیر  -2 ال یجـــــوز أن تكـــــون لـــــدیك أكثـــــر مـــــن اتفاقیـــــة تـــ
 دة في الوقت الواحد.واح

3) Use of the rental vehicle outside the terms of 
the rental agreement. 

اســــتخدام المركبـــــة المســــتأجرة خـــــارج شــــروط اتفاقیـــــة  -3
 التأجیر.

4) Mopeds and motorbikes, commercial vehicles, 
trucks, motor homes, and vehicles not licensed 
for road use including but not limited to trailers 
or caravans. 

الــــــدراجات الھوائیــــــة والــــــدراجات الناریــــــة والمركبــــــات  -4
التجاریـــــة والشــــــاحنات والموتورھــــــومز والمركبــــــات غیــــــر 
ــى  ــك علــ ــي ذلــ ــا فــ ــرق بمــ ــى الطــ ــتخدام علــ ــة لالســ المرخصــ

 سبیل المثال ال الحصر المقطورات أو الكرفانات.
5) Vehicles used off-road, in or in-training for, 

racing competitions, trials, rallies or speed 
testing.  

المركبـــــات التـــــي تســـــتخدم للطـــــرق الـــــوعرة، فـــــي أو  -5
ــباقات أو ــى، الســــ ــدریب علــــ ــات أو  للتــــ ــارب أو الرالیــــ التجــــ

 اختبارات السرعة.
6) Anything mentioned in General Exclusions.  6- اءات العامةأي شيء مذكور في االستثن. 
  
CLAIMS PROCESS إجراءات المطالبات 
  
If Your rental vehicle is stolen or damaged and You 
are liable for charge(s), including the excess charge, 
by the rental company. Please contact us directly to 
set up a claim and We will advise on the next steps 
of how to proceed:  

ــرر  ــرقة أو الضــ ــى الســ ــتأجرة إلــ ــك المســ ــت مركبتــ إذا تعرضــ
ــم  ــك رسـ ــي ذلـ ــا فـ ــوم) بمـ ــم (الرسـ ــن الرسـ ــؤوال عـ ــت مسـ وكنـ

ــال  ــى االتصــ ــأجیر، یرجــ ــركة التــ ــل شــ ــن قبــ ــل، مــ ــاالتحمــ  بنــ
مباشــــرة لتثبیــــت مطالبــــة وســــوف ننصــــحك حــــول الخطــــوات 

 :التالیة للمتابعة
   
How to make a claim:  كیفیة تقدیم مطالبة 
   
In order to report a claim or make a query, please 
contact Our claims representative on (+971) 4 
5096111. 

مــــن أجــــل التبلیــــغ عــــن مطالبــــة أو طــــرح استفســــار، یرجــــى 
ــى الـــرقم  ــدینا علـ ــات لـ ــال بممثـــل المطالبـ  4 (971+)االتصـ

5096111  
  
Alternatively You can email the following address 
where the claim will be created and forms sent to 

ــیتم  ــث س ــالي حی ــوان الت ــى العن ــة عل ــالة الكترونی ــال رس أو إرس
ــا:  ــك لتعبئتھـــ ــاذج إلیـــ ــال النمـــ ــة وإرســـ ــاء مطالبـــ  إنشـــ
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You to be completed: myClaim@aig.com myclaim@aig.com 
  
BENEFIT 6 - TRAVEL INCONVENIENCE  عدم مالئمة السفر -8المزیة رقم 
  
YOUR BENEFITS المزایا الخاصة بك 
All the following travel, refreshment and 
accommodation costs, and the purchase or hire of 
essential items must be charged to Your American 
Express Card while on a Trip.  If You are not a 
Cardmember or not travelling with a Cardmember, 
another payment method maybe used, but receipts 
must be kept. 

ــة  ــة التالیــ ــفر والمرطبــــات واإلقامــ ــالیف الســ یجــــب تحمیــــل تكــ
ــا ــتئجار وتكـــ ــراء أو اســـ ــرلیف شـــ ــى  العناصـــ ــیة علـــ األساســـ

ــاء  ــك أثنــ ــة بــ ــبریس الخاصــ ــان اكســ ــة أمریكــ ــةبطاقــ . إذا رحلــ
عضـــو أو إذا لــــم تكــــن مســــافرا مــــع  عضـــو بطاقـــةلـــم تكــــن 

ــع أخــــرى، لكــــن یجــــب بطاقــــة ــة دفــ ــتخدام طریقــ ، یجــــوز اســ
 االحتفاظ باإلیصاالت. 

 
 

1) You will be reimbursed up to US$ 300 per person 
for additional travel, refreshment and 
accommodation costs prior to Your actual 
departure if: 

ــى  -1 ــك حتـــ ــیتم تعویضـــ ــخص  300ســـ ــي للشـــ دوالر أمریكـــ
إلضــــافیة قبــــل مقابــــل تكــــالیف الســــفر والمرطبــــات واإلقامــــة ا

 مغادرتك الفعلیة في حال:
 

a) Missed departure:  You miss Your flight, train 
or ship due to an accident or breakdown of 
Your vehicle, or an accident, breakdown or 
cancellation of public transport and no 
alternative is made available within 4 hours 
of the published departure time; 

ــادرة -أ ــد المغ ــوات موع ــفف ــوات الطــائرة أو القطــار أو الس ینة : ف
ــادث أو تعطــل أو  ــك، أو ح ــل یقــع لمركبت ــادث أو عط ــبب ح بس

ــالل  ــدیل خ ــوفر ب ــدم ت ــة وع ــاء المواصــالت العام ــاعات  4إلغ س
 من موعد المغادرة المنشور؛

b) Delay, cancellation or overbooking:  Your 
flight, train or ship is delayed, cancelled, or 
overbooked and no alternative is made 
available within 4 hours of the published 
departure time; 

: تــــأخر أو إلغــــاء التــــأخیر أو اإللغــــاء أو الحجــــز الزائــــد -ب
أو الحجــــز الزائــــد فــــي أي طــــائرة أو قطــــار أو ســــفینة وعــــدم 

ــالل  ــدیل خـــ ــوفیر بـــ ــادرة  4تـــ ــاریخ المغـــ ــن تـــ ــاعات مـــ ســـ
 المنشور؛

c) Missed connection:  You miss Your 
connecting flight, train or ship and no 
alternative is made available within 4 hours 
of the published departure time. 

: تفویتــــك للرحلــــة المكملــــة علــــى تفویــــت الرحلــــة المكملــــة -ج
مــــتن طــــائرة أو قطــــار أو ســــفینة وعــــدم تــــوفیر بــــدیل خــــالل 

 ساعات من وقت المغادرة المنشور. 4
 
 

2) You will be reimbursed for the purchase or hire 
of essential items up to: 

ــتئجار  -2 ــراء أو اســـ ــل شـــ ــك مقابـــ ــیتم تعویضـــ ــرســـ  عناصـــ
 أساسیة لغایة:

d) Baggage delay:  US$ 300 per person if Your 
checked in baggage has not arrived at Your 
destination airport within 4 hours of Your 
arrival;  

ــدات -أ ــأخر المعـــ ــل شـــــخص إذا  300: تـــ ــي لكـــ دوالر أمریكـــ
 4لـــم تصـــل أمتعتـــك المســـجلة إلـــى مطـــار الوصـــول خـــالل 

 ساعات من وصولك؛

e) Extended baggage delay:  An additional US$ 
350 per person if Your checked in baggage 
has still not arrived at Your destination 
airport within 48 hours of Your arrival.  

دوالر أمریكـــــي إضـــــافیة  350: تـــــأخر المعـــــدات الممتـــــد -ب
ــار  ــى مطــ ــجلة إلــ ــك المســ ــل أمتعتــ ــم تصــ ــخص إذا لــ ــل شــ لكــ

 ساعة من وصولك. 48الوصول خالل 

  
SPECIAL EXCLUSIONS استثناءات خاصة 

mailto:myClaim@aig.com
mailto:myclaim@aig.com
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1) Additional costs where the airline, train or ship 

operator has offered alternative travel 
arrangements, and these have been refused. 

ــران أو -1 ــوط الطیــ ــرض خطــ ــدما تعــ ــافیة عنــ ــالیف اإلضــ التكــ
ــتم  ــة وأن یــــ ــفر بدیلــــ ــات ســــ ــفن ترتیبــــ ــارات أو الســــ القطــــ

 رفضھا.
2) Baggage delay or extended baggage delay on 

the final leg of Your return flight.  
ــأخر ا -2 ــة تــ ــي المحطــ ــد فــ ــة الممتــ ــأخر األمتعــ ــة أو تــ ألمتعــ

 األخیرة من رحلة العودة.
3) Under baggage delay and extended baggage 

delay, items that are not immediately necessary 
for Your Trip. 

ــد،  -3 ــة الممتــــ ــأخر األمتعــــ ــة وتــــ ــأخر األمتعــــ ــب تــــ بموجــــ
 األغراض التي ال تكون ضروریة لرحلتك.

4) Failure to obtain a Property Irregularity Report 
from the relevant airline authorities of missing 
baggage at Your destination. 

ــدم -4 ــن  عــ ــة مــ ــبط الملكیــ ــدم ضــ ــر عــ ــى تقریــ ــول علــ الحصــ
ــة  ــق باألمتعــ ــا یتعلــ ــة فیمــ ــران المعنیــ ــوط الطیــ ــلطات خطــ ســ

 المفقودة في وجھة الوصول الخاصة بك. 
5) Where You voluntarily accept compensation 

from the airline in exchange for not travelling 
on an overbooked flight. 

ــران  -5 ــوط الطیــ ــن خطــ ــویض مــ ــوعي لتعــ ــك الطــ ــد قبولــ عنــ
 مقابل عدم السفر على متن الرحلة زائدة الحجز.

6) Anything mentioned in General Exclusions.  6-  تثناء العامةاالس ور فيمذكأي شيء 
  
BENEFIT 7 - TRAVEL ACCIDENT  حوادث السفر -7المزیة رقم 
  
YOUR BENEFITS المزایا الخاصة بك 
This benefit applies to accidents caused by a sudden 
identifiable violent external event that happens by 
chance.  

ــى ا ــة علــ ــذه المزیــ ــق ھــ ــوتطبــ ــدث لناجمــــ ادث الحــ ــن حــ ة عــ
خـــــارجي عنیـــــف قابـــــل للتحدیـــــد ومفـــــاجئ والـــــذي یحـــــدث 

 بالصدفة.
1) You will be paid US$ 1,000,000 if You have an 

accident while You are on a public vehicle on 
Your Trip which within 365 days causes: 

دوالر أمریكـــــــــــي إذا  1,000,000ســـــــــــیدفع إلیـــــــــــك  -1
ــا ــت لحــ ــت دث تعرضــ ــي وأنــ ــةفــ ــة عامــ ــك  مركبــ ــي رحلتــ فــ

 یوم: 365والذي یسبب خالل 
a) Death; الوفاة؛ -أ 
b) The complete and permanent loss of use of 

any limb; 
 الخسارة الكاملة والدائمة الستخدام أي طرف؛ -ب
 

c) The entire and irrecoverable loss of Your 
sight, speech or hearing;   

ال یرجـــــى رجوعـــــھ لإلبصـــــار أو  الـــــذيالكلـــــي الفقـــــدان  -ج
 النطق أو السمع؛

d) Permanent disablement confirmed by the 
Insurer’s senior medical officer that has 
lasted for at least 12 months preventing You 
from continuing any occupation and where 
there is no reasonable chance of recovery. 

العجــــز الكلــــي الــــذي یؤكــــده المســــؤول الطبــــي األول لــــدى  -د
ــأمین ــركة التـ ــن  شـ ــر مـ ــتمر ألكثـ ــذي یسـ ــذي  12والـ ــھر والـ شـ

یـــــؤدي إلـــــى حرمانـــــك مـــــن مواصـــــلة أي مھنـــــة وحیـــــث ال 
 تكون ھنالك أي فرصة معقولة للتعافي. 

2) The maximum amount that You will be paid is 
US$ 1,000,000 per Trip. 

ــغ اال -2 ــو مبلــ ــك ھــ ــیدفع إلیــ ــذي ســ ــى الــ  1,000,000ألقصــ
 الواحدة. للرحلةدوالر 

3) The benefit amount for death is reduced to US$ 
15,000 for children under 16. 

لألطفـــــال  15,000یـــــنخفض مبلـــــغ مزیـــــة الوفـــــاة إلـــــى  -3
 سنة.  16تحت سن 

  
SPECIAL EXCLUSIONS استثناءات خاصة 
  
1) No benefits will apply for accidents on or 

involving vehicles chartered or hired privately. 
ــي  -1 ــتن أو التـ ــى مـ ــوادث علـ ــى الحـ ــا علـ ــق أي مزایـ ــن تطبـ لـ

 تتضمن مركبات مستأجرة بشكل خاص.  
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2) Anything mentioned in General Exclusions.  2- أي شيء مذكور في االستثناءات العامة 
  
BENEFIT 8 - LEGAL ASSISTANCE AND 
COMPENSATION 

 المساعدة القانونیة والتعویض -10المزیة رقم 
 

  
YOUR BENEFITS المزایا الخاصة بك 
1) Legal defence costs and compensation You are 

liable for:  Following an accident on Your Trip, if 
a claim is made against You and You are found 
legally liable for injuring another person or 
damaging their property and possessions, the 
Insurer will pay:  

 تكـــــالیف الـــــدفاع القانونیـــــة والتعویضـــــات التـــــي تتحمـــــل -1
، إذا تــــم تقــــدیم رحلتــــكبعــــد وقــــوع حــــادث فــــي  مســــؤولیتھا:

ــخص  ــابة شـ ــن إصـ ا عـ ــً ــؤوال قانونیـ ــت مسـ ــدك وكنـ ــة ضـ مطالبـ
 شــــركة التــــأمینإتــــالف ممتلكاتــــھ ومقتنیاتــــھ، ســــتدفع  آخــــر أو
 ما یلي:

a) Legal defence costs up to US$ 7,000;   ــى ــة حتـــــــ ــدفاع القانونیـــــــ ــالیف الـــــــ دوالر  7,000أ) تكـــــــ
 أمریكي؛

b) Compensation up to US$ 5,000 arising 
directly or indirectly from one cause; 

ــأ  أمریكــــــيدوالر  5,000ب) تعــــــویض یصــــــل إلــــــى  ینشــــ
 بشكل مباشر أو غیر مباشر من سبب واحد؛

 
c) An economy flight or standard rail ticket if 

You have to attend a court. 
ج) رحلــــــة طیــــــران علــــــى الدرجــــــة الســــــیاحیة أو تــــــذكرة 

 قیاسیة للسكك الحدیدیة إذا كان علیك حضور محكمة.
2) Legal costs in pursuit of compensation:  If You 

have an accident or You are ill during Your Trip, 
and decide to seek compensation, the Insurer 
will pay: 

ــى  -2 ــول علــــ ــعي للحصــــ ــي الســــ ــة فــــ ــالیف القانونیــــ التكــــ
: إذا تعرضـــــت لحـــــادث أو أصـــــبت بمـــــرض أثنـــــاء تعـــــویض
ــك ــتدفع رحلتـــ ــویض، ســـ ــول التعـــ ــعي للحصـــ ــررت الســـ ، وقـــ

 :شركة التأمین
a) Legal costs up to US$ 7,000;  دوالر؛  7,000أ) التكالیف القانونیة حتى 
b) An economy flight or standard rail ticket if 

You have to attend a court. 
ب) رحلــــــة طیــــــران علــــــى الدرجــــــة الســــــیاحیة أو تــــــذكرة 

 قیاسیة للسكك الحدیدیة إذا كان علیك حضور محكمة.
3) Legal Proceedings:  The Insurer will appoint a 

lawyer to control and be responsible for all legal 
proceedings.  

: ســــتعین شــــركة التــــأمین محامیــــا اإلجــــراءات القانونیــــة -3
 لیكون مسؤوال عن اإلجراءات القانونیة.

4) Interpreter Fees:  The Insurer will arrange and 
pay for an interpreter to assist in legal cases. 

 شــــــركة: ســــــترتب وتــــــدفع أتعــــــاب المتــــــرجم الفــــــوري -4
ــأمین ــایا  التــ ــي القضــ ــاعدة فــ ــوري للمســ ــرجم فــ ــاب أي متــ أتعــ
 القانونیة. 

5) If legal proceedings are successful any legal costs 
and expenses are to be reimbursed as part of 
any financial awards received. 

ــ  -5 ــ إذا نجحـــ ــات ت اإلجـــ ــالیف ونفقـــ ــة أي تكـــ راءات القانونیـــ
قانونیــــة یجــــب تعویضــــھا كجــــزء مــــن أي أحكــــام مالیــــة یــــتم 

 الحصول علیھا.
  
SPECIAL EXCLUSIONS استثناءات خاصة 
  
1) Any costs where You admit liability, negotiate, 

make any promise or agree any settlement. 
ــرف أ -1 ــث تعتـــــ ــالیف حیـــــ ــت بالأي تكـــــ ــؤولیة أو نـــــ مســـــ

 تتفاوض أو تقطع وعدا أو توافق على أي تسویة.
2) Legal costs in pursuit of compensation where 

the Insurer thinks there is not a reasonable 
chance of You winning the case or achieving a 
reasonable settlement. 

ــى ا -2 ــي الســــعي إلــ ــالیف القانونیــــة فــ علــــى لحصــــول التكــ
تعـــویض حیـــث تـــرى شـــركة التـــأمین بأنـــھ ال توجـــد فرصـــة 
ــویة  ــى تســــ ــل علــــ ــدعوى أو تحصــــ ــب الــــ ــة لتكســــ معقولــــ

 معقولة.
3) Claims made against you, by Your Family, or 3- م ضــــدك، مــــن قبــــل عائلتــــك، أو أي تــــي تقــــدالمطالبــــات ال
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any Cardmembers on Your Platinum card 
account and their Families, or anyone who 
works for you. 

 البالتینیـــــــة أعضـــــــاء بطاقـــــــات علـــــــى حســـــــاب بطاقتـــــــك
 وعائالتھم، أو أي شخص یعمل لدیك.

4) Claims made by you, against Your Family, or 
any Cardmembers on Your Platinum card 
account and their Families, or anyone who 
works for you. 

ــ -4 ــالمطالبــ ــد عائلتــــك، أو أي ات التــ ــدم مــــن قبلــــك، ضــ ي تقــ
البالتینیـــــــة أعضـــــــاء بطاقـــــــات علـــــــى حســـــــاب بطاقتـــــــك 

 وعائالتھم، أو أي شخص یعمل لدیك.
 

5) Claims made by You against AEME, the Insurer, a 
travel agent, tour operator or carrier. 

المطالبــــات التــــي تقــــدم مــــن قبلــــك ضــــد أمــــیكس (میــــدل  -5
ي. (ســـــي) أو شـــــركة التـــــأمین أو إس. ســـــ إیســـــت) بـــــي.

 وكیل سفریات أو مشغل أو ناقل جوالت سیاحیة.
6) Liability as a result of damage to property and 

possessions which are under Your care or 
responsibility during Your Trip. 

المســــؤولیة كنتیجــــة لضــــرر یقــــع لممتلكــــات ومقتنیــــات  -6
ــ ــاء وجودھــــ ــت أثنــــ ــالل ا تحــــ ــؤولیتك خــــ ــك أو مســــ رعایتــــ

 رحلتك.
7) Liability You incur solely as a result of a 

contract You have entered into. 
المســــؤولیة التــــي تتحملھــــا بمفــــردك كنتیجــــة لعقــــد قمــــت  -7

 بإبرامھ.
8) Claims caused directly or indirectly by 

ownership, possession or use of motorised 
vehicles, aircraft, watercraft or firearms, or 
animals. 

المطالبــــات الناجمــــة بشــــكل مباشــــر أو غیــــر مباشــــر عــــن  -8
ملكیــــة أو حیــــازة أو اســــتخدام مركبــــات مــــزودة بمحركــــات 

 أو طائرات أو قوارب أو أسلحة ناریة أو حیوانات.

9) Claims caused directly or indirectly in 
connection with land or buildings which You 
own or are using except as temporary holiday 
accommodation. 

ــر  -9 ــر مباشـــ ــر أو غیـــ ــكل مباشـــ ــئة بشـــ ــات الناشـــ المطالبـــ
فیمــــا یتعلــــق بــــأرض أو مبــــاني تمتلكھــــا أنــــت أو تســــتخدمھا 
باســـــتثناء مـــــا یكـــــون لغـــــرض اإلقامـــــة المؤقتـــــة أثنـــــاء 

 العطالت. 
10) Claims arising directly or indirectly in 

connection with any business, profession or 
trade activity. 

ــر  -10 ــر أو غیـــــر مباشـــ ــئة بشـــــكل مباشـــ المطالبـــــات الناشـــ
 فیما یتعلق بنشاط أي أعمال أو مھن أو حرف.

11) Any fines and punitive damages. 11- .أي غرامات وعقوبات تأدیبیة 
12) Costs relating to inquests, application for 

review of a judgment or legally binding 
decision. 

ــم  -12 ــة حكــ ــب مراجعــ ــات أو طلــ ــة بتحقیقــ ــالیف المتعلقــ التكــ
 أو قرار ملزم قانونًا.

13) Anything mentioned in General Exclusions.  13- .أي شيء مذكور في االستثناءات العامة 
  
PLATINUM CARD RETAIL INSURANCE BENEFITS مزایا تأمین التجزئة للبطاقة البالتینیة 
PLEASE NOTE: To be eligible for cover under 
Purchase Protection, items must be purchased in full 
with the Platinum Card.  

ــى  ــول علــ ــؤھًال للحصــ ــون مــ ــي: لتكــ ــا یلــ ــم بمــ ــى العلــ یرجــ
ــ  مایـــة الشـــراء،تغطیـــة بموجـــب ح فـــة راء كایجـــب أن یـــتم شـ

 بالكامل. البالتینیة المواد من البطاقة 
  
BENEFIT 9 - PURCHASE PROTECTION  حمایة عملیات الشراء -11المزیة رقم 
  
YOUR BENEFITS المزایا الخاصة بك 
This benefit applies to items purchased on the 
Platinum card account for personal use that have 
had no previous owner and were not purchased 
privately. 

تطبــــق ھــــذه المزیــــة علــــى المــــواد التــــي یــــتم شــــراؤھا مــــن 
ــة ــاب البطاقـــ ــة حســـ ــي  البالتینیـــ ــي والتـــ ــتخدام الشخصـــ لالســـ

 لیس لھا مالك سابق والتي ال یتم شراؤھا بشكل خاص. 

1) If the item is stolen or damaged within 90 days 1- ة أو لســــــرقالــــــذي تــــــم شــــــراؤه ل العنصــــــر إذا تعـــــرض
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of purchase, You will be paid:  سیُدفع إلیك ما یلي:یوم من شراءه 90الضرر خالل ، 
a) The costs of repair or replacement of an item 

up to a maximum of the purchase price or 
US$ 2,000 whichever is the lower.  The 
purchase price will be the cost of a pair or set 
of items if they are used together and cannot 
be replaced individually; 

ــتبدال  -أ ــالیف إصـــــالح أو اســـ ــرتكـــ ــا لغا عنصـــ ــد مـــ ــة حـــ یـــ
دوالر أمریكـــــي أیھمـــــا  2,000أقصـــــى لســـــعر الشـــــراء أو 

اقـــــل. یكـــــون ســـــعر الشـــــراء تكلفـــــة زوج أو طقـــــم مـــــن 
ن ال یمكــــن اســــتبدالھا عــــا وكــــاإذا كانــــت تســــتخدم م العناصــــر

 بشكل منفرد؛
 

b) Up to a maximum of US$ 2,000 for any one 
incident; 

دوالر أمریكــــي لكــــل  2,000لغایــــة حــــد أقصــــى یبلــــغ  -ب
 حادثة واحدة؛

c) Up to a maximum of US$ 50,000 in any 12-
month period. 

دوالر أمریكــــي فــــي  50,000لغایــــة حــــد أقصــــى یبلــــغ  -ج
 شھر. 12من   مؤلفة أي فترة

  
SPECIAL EXCLUSIONS استثناءات خاصة 
  
1) The first US$ 90 of any claim. 1-  دوالر من أي مطالبة. 90أول 
2) Normal wear and tear. 2- .التلف والبلى االعتیادي 
3) Damage caused intentionally by you.  3- .الضرر الناجم بشكل متعمد عنك 
4) Damage to items caused by product defects. 4-  بسبب عیوب المنتجات. للعناصرالضرر الحاصل 
5) Theft of or damage to items where You have 

failed to take sufficient care of them or have 
left them unsecured or outside Your reach.  

ــي  -5 ــلك فــ ــد فشــ ــواد عنــ ــل للمــ ــرر الحاصــ ــرقة أو الضــ الســ
ــذل ــدا العنا بــ ــة أو بعیــ ــا دون حمایــ ــا أو تركھــ ــة بھــ ــة الكافیــ یــ
 عنك.

6) Theft not reported to the police within 48 hours 
of discovery and a written report obtained. 

 48الســــرقة التــــي ال یــــتم تبلیــــغ الشــــرطة بھــــا خــــالل  -6
ــي  ــر خطـــ ــى تقریـــ ــول علـــ ــافھا والحصـــ ــن اكتشـــ ــاعة مـــ ســـ

 بشأنھا.
7) Not taking reasonable care of items or leaving 

them unattended in a public place. 
عـــــدم بـــــذل العنایـــــة الكافیـــــة بـــــالمواد أو تركھـــــا دون  -7

 مراقبة في مكان عام.
8) Theft of or damage to vehicles, their parts, or 

items in a vehicle. 
ــات أو قطـــــــع  -8 ــل للمركبـــــ الســـــــرقة أو الضـــــــرر الحاصـــــ

 موجودة في المركبة. و موادغیارھا أ
9) Theft of or damage to money, or other cash 

equivalents, travellers cheques or tickets. 
الســــــرقة أو الضــــــرر الحاصــــــل لألمــــــوال أو المكافئــــــات  -9

 النقدیة األخرى أو الشیكات السیاحیة أو التذاكر.
10) Theft of or damage to animals, plants, 

consumables, and perishable goods. 
الســـــرقة أو الضـــــرر الحاصـــــل للحیوانـــــات والنباتـــــات  -10

 والبضائع القابلة للتلف.
11) Theft of electronic items and equipment. 11- .سرقة المواد والمعدات االلكترونیة 
12) Any fraudulent, dishonest or criminal act 

committed by You or anyone with whom You 
are in collusion. 

ــائي  -12 ــریف أو جنـــــ ــر شـــــ ــالي أو غیـــــ ــل احتیـــــ أي  فعـــــ
 ترتكبھ أنت أو أي شخص بتواطؤ منك.

13) Confiscation or destruction of purchases by any 
Government, customs or public authority. 

ــة  -13 ــل أي حكومــ ــن قبــ ــتریات مــ ــالف المشــ ــادرة أو إتــ مصــ
 .ة عامةأو دائرة جمركیة أو سلط

14) Anything mentioned in General Exclusions.  14- أي شيء مذكور في االستثناءات العامة. 
  
BENEFIT 10 - REFUND PROTECTION  حمایة رد األموال -12المزیة رقم 
  
YOUR BENEFITS المزایا الخاصة بك 
The benefit applies to items purchased from a Store 
operating in Your Country of Residence, with 

ــى  ــة علـ ــذه المزیـ ــق ھـ ــرتطبـ ــن  العناصـ ــراؤھا مـ ــتم شـ ــي یـ التـ
ــدد بلـــد إقامتـــكمتجـــر یعمـــل فـــي  ــھ موقـــع فـــي عنـــوان محـ ، ولـ
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premises at an address in Your Country of 
Residence, which have had no previous owner. 

 ق. ، والتي لیس لھا مالك ساببلد إقامتكفي 

  
1) If a Store will not take back an unused item 

purchased on the Platinum card account for 
personal use within 90 days of purchase, You 
will be paid: 

ــان  ــرإذا كـ ــترجع أي  المتجـ ــم ال یسـ ــتخدم تـ ــر مسـ ــر غیـ عنصـ
ــة  شـــراؤه ــاب البطاقـ ــة مـــن حسـ ــي البالتینیـ ــتخدام الشخصـ لالسـ

 م من الشراء، سیُدفع إلیك ما یلي:یو 90 خالل

a) The purchase price of the item or US$ 550 
whichever is the lower; 

 دوالر أیھما أقل؛ 550أو  العنصرسعر شراء   -أ
 

b) Up to a maximum of US$ 1,800 in any 12-
month period. 

 12دوالر فــــــي أي فتــــــرة مؤلفــــــة مــــــن  1,800لغایــــــة  -ب
 شھر.  

  
SPECIAL EXCLUSIONS استثناءات خاصة 
  
1) Any item with a purchase price less than US$ 

50. 
 دوالر. 50بسعر شراء اقل من  عنصرأي  -1

2) Items that are not in a new and saleable 
condition, free from all defects, and in full 
working order. 

فلــــة، وخالیــــة مــــن دة ومقالمــــواد التــــي ال تكــــون جدیــــ -2
 كافة العیوب، وبحالة عمل كاملة.

 
3) Jewellery, precious stones, rare and precious 

coins or stamps; one of a kind items including 
antiques, art work and furs; cash or its 
equivalents, travellers cheques, tickets; 
services; mobile phones and accessories; 
recorded media (including but not limited to 
CD’s, DVD’s, computer software, video and 
audio tapes); books; animals and plants; 
consumable and perishable goods; healthcare 
items; rebuilt and refurbished items; closing 
down sale items; vehicles and their parts; land 
and buildings; items permanently affixed to 
home, office or vehicles. 

المجــــــوھرات والحجــــــارة الثمینــــــة والقطــــــع النقدیــــــة أو  -3
ــا  ــن نوعھــ ــدة مــ ــع الفریــ ــة؛ والقطــ ــادرة والقیّمــ ــع النــ الطوابــ
ــراء؛  ــة والفـــ ــال الفنیـــ ــات؛ واألعمـــ ــك األنتیكـــ ــي ذلـــ ــا فـــ بمـــ

یعادلھـــــا، أو الشـــــیكات الســـــیاحیة  أو مـــــا واألمـــــوال النقدیـــــة
ــة  ــدمات أو الھواتــــــــــف المحمولــــــــ ــذاكر أو الخــــــــ أو التــــــــ
واإلكسســــــوارات، ووســــــائط التســــــجیل (بمــــــا فیھـــــــا دون 
ــات  ــي دي أو برمجیــ ـــ دي فــ ــي دي أو الــ ــراص الســ ــر أقــ حصــ
ــب  ــوت)؛ والكتـــــ ــدیو والصـــــ ــرطة الفـــــ ــیب أو اشـــــ الحواســـــ
 والحیوانــــــات والنباتــــــات، والســــــلع القابلــــــة لالســــــتھالك أو

ــادة  ســــریعة ــواد إعــ ــة الصــــحیة أو مــ ــواد العنایــ التلــــف، أو مــ
البنـــــاء أو التـــــرمیم؛ أو المـــــواد التـــــي تبـــــاع عنـــــد إغـــــالق 
ــي  ــا؛ أو األراضــــ ــع غیارھــــ ــات وقطــــ ــالت؛ أو المركبــــ المحــــ
ــازل أو  ــي المنــ ــم فــ ــكل دائــ ــة بشــ ــع المثبتــ ــاني؛ أو القطــ والمبــ

 المكاتب أو المركبات.
4) Anything mentioned in General Exclusions.  4- .أي شيء مذكور في االستثناءات العامة 
  
GENERAL DEFINITIONS  التعریفات العامة 
These words all have special meaning and appear in 
bold throughout this document. 

یكــــون للكلمــــات التالیــــة المعــــاني الخاصــــة الــــواردة إزاء كــــل 
 منھا أینما وردت في ھذه الوثیقة:

  
Cardmember عضو البطاقة 
 -  the main card holder and the supplementary card 
holder(s) of a valid Platinum Card issued by AMEX 
(Middle East) B.S.C. (c) – Emirates. 

حامــــل البطاقــــة الرئیســــي وحامــــل (حملــــة) البطاقــــة التكمیلــــي 
ــ  س ل أمـــیكلبطاقـــة بالتینیـــة ســـاریة المفعـــول صـــادرة مـــن قبـ

 اإلمارات.  -(میدل إیست) بي. إس. سي. (سي)
  
Close relative  جة االولىمن الدرالقریب 
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 - partner/spouse, married; mother; mother-in-law; 
father; father-in-law; daughter; daughter-in-law; son; 
son-in-law; sister; sister-in-law; brother; brother-in-
law; grandparent; grandchild; stepmother; 
stepfather; stepsister; stepbrother; aunt; uncle; 
niece; nephew. 

الشـــــریك/ الــــــزوج، المتــــــزوج أو غیــــــر المتــــــزوج، الــــــذي 
ــة أن  ــزوج أو الزوجــ ــوان؛ األم أو أم الــ ــس العنــ ــي نفــ ــیش فــ یعــ
ــزوج ــة الـــ ــة أو ابنـــ ــة أو االبنـــ ــزوج أو الزوجـــ  األب أو أب الـــ

ــة أ ــت و االأو الزوجــ ــة أو األخــ ــزوج أو الزوجــ ــن الــ ــن او ابــ بــ
الـــــــزوج أو  أو أخـــــــت الـــــــزوج أو الزوجـــــــة أو األخ أو أخ

ــة األب أو زوج األم  ــد أو زوجــــ ــد أو الحفیــــ ــة أو الجــــ الزوجــــ
ــة أو  ــزوج أو الزوجـــ ــة أو أخ الـــ ــزوج أو الزوجـــ ــت الـــ أو أخـــ
ــت  ــة األخ أو األخــ ــال أو ابنــ ــم أو الخــ ــة أو العــ ــة أو الخالــ العمــ

 .ختبن األخ أو األأو ا
  
Country of Residence بلد اإلقامة 
 - Your country of official residence to be 
substantiated by an official document. 

 بلد إقامتك الرسمیة المثبتة بمستندات رسمیة.

  
Family العائلة 
 - a Cardmember’s legally married spouse(s), living at 
the same address as the Cardmember, and children 
under 19 who are entirely financially and/or legally 
dependent on the Cardmember including 
stepchildren, fostered or adopted children. 

ــة  ــة القانونیــ ــةالزوجــ ــو البطاقــ ــي  لعضــ ــھ فــ ــیش معــ ــي تعــ التــ
ــاص  ــھ الخـــ ــوان ذاتـــ ــو العنـــ ــةبعضـــ ــا، واألالبطاقـــ ل دون طفـــ

ــا بالكامــــل علــــى  19ســــن  ــا و/أو قانونیــ ــدین مالیــ ــنة المعتمــ ســ
ــة ــو البطاقــ ــاء  عضــ ــة أو األبنــ ــال الزوجــ ــك أطفــ ــي ذلــ ــا فــ بمــ

 بالتبني أو بالتربیة. 
  
Insurer/our/us/we/  شركة التأمین/ خاصتنا/ لنا/ نحن 
- American Home Assurance Company (Dubai Br.), 
Registered under UAE Federal Law No. 6 of 2007, 
Insurance Authority Registration No. 79 Commercial 
License No. 613392, dated 6th July 2008 

أمیریكــــان ھــــوم أشــــورانس كومبــــاني (فــــرع دبــــي) المســــجلة 
ــم  ــاراتي رقــــ ــادي اإلمــــ ــانون االتحــــ ــنة  6بموجــــــب القــــ لســــ

ــت ر2007 ــأمین تحـــ ــة التـــ ــدى ھیئـــ ــجلة لـــ ــم ، والمســـ  79قـــ
ــي ت ــلوالتــ ــم  حمــ ــة رقــ ــة التجاریــ ــاریخ 613392الرخصــ ، بتــ

 .2008یولیو  6
  
Policyholder حامل الوثیقة 
 - AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – Emirates [AEME]. (سي) إس. سي.  بي.  إیست)  (میدل  إم   -أمیكس  إي  [إیھ  اإلمارات  

 إي].
  
Public Vehicle  ة العامةبالمرك 
 - any publicly licensed aircraft, sea vessel, train or 
coach on which You are booked to travel. 

أي طائرة أو سفینة بحریة أو قطار أو حافلة مرخصة بشكل عام تم   -
 إجراء ججز لك للسفر على متنھا.

  
Store المتجر 
– a place that You can physically enter and buy goods 
in the Country of Residence. This does not include 
any internet websites, mail order companies, any 
form of auction or market traders.  

. ھذا  بلد اإلقامةمكان یمكنك دخولھ بصورة فعلیة لشراء بضاعة في  
ال یشمل أي مواقع انترنت أو شركات طلبات بریدیة أو أي شكل من  

 السوق.   تجارأو  المزادات أشكال

  
Trip الرحلة 
 - a journey outside Your Country of Residence; or a 
journey within Your Country of Residence which 

إقامتكرحلة خارج   داخل  بلد  أو رحلة  إقامتك ؛  تشمل   بلد  أن  یجب 
رحلة طیران أو إقامة لیلة واحدة على األقل بعیدا عن المنزل مسبقة  
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must include a flight, or at least one night pre-
booked accommodation away from home. Trips can 
be up to 91 consecutive days or up to 183 days 
during each 12 month period, but must commence 
and end in Your Country of Residence.  

تستم أن  یمكن  لغاالحجز.  الرحالت  لغایة    91یة  ر  أو  متواصال  یوم 
من    183 مؤلفة  فترة  تبدأ    12یوم خالل كل  أن  یجب  ولكن  شھر، 

 .بلد إقامتكوتنتھي في 
 

  
Valuables   المقتنیات الثمینة 
 - jewellery, gold, silver, precious metal or precious 
or semiprecious stone articles, watches, furs, leather 
goods, cameras, camcorders, photographic audio 
video computer television and telecommunications 
equipment (including CD's, DVD's, tapes, films, 
cassettes, cartridges and headphones), computer 
games and associated equipment, telescopes, 
binoculars, portable DVD players, ipods, MP3 or MP 
4 players. 

األحجار الكریمة   المجوھرات والذھب والفضة أو المعادن الثمینة أو
أو شبھ الكریمة، والساعات، والفراء، والسلع الجلدیة، والكامیرات،  

وكامیرات الفیدیو، وأجھزة الكمبیوتر ومعدات التصویر الفوتوغرافي 
از ومعدات االتصاالت  تلفالفیدیوھات والومعدات الصوت وتسجیل 

(بما في ذلك األقراص المدمجة وأقراص الفیدیو الرقمیة واألشرطة  
واألفالم وأشرطة الكاسیت والخرطوش وسماعات الرأس) وألعاب  

الكمبیوتر والمعدات المرتبطة بھا، التلسكوبات، أو المناظیر، أو  
  MP3غالت ، مش ipod، أجھزة المحمولة DVDمشغالت أقراص  

 . MP 4أو 
  
You/your  أنت/ لك 
 - the main Platinum Cardmember and their Family, 
and their supplementary Platinum Cardmembers 
and their Family. All Platinum Cardmembers 
including supplementary Cardmembers and all 
Families must be under 80 throughout the Trip to 
receive medical assistance and expenses benefits. 

  وأعضاء البطاقات الرئیسي وعائالتھالبالتینیة  عضو البطاقة
. یجب أن یكون جمیع أعضاء البطاقات وعائالتھمتینیة التكمیلیة الالب

  80دون سن  وعائالتھم التكمیلیة  أعضاء البطاقاتا فیھم  البالتینیة بم
مؤھلین للحصول على مزایا ونفقات  وال الرحلة لیكونسنة خال

 المساعدة الطبیة.  
 

  
GENERAL EXCLUSIONS - WHAT IS NOT INCLUDED  األمور غیر المشمولة بالتغطیة -استثناءات عامة  
  
You will not be paid for claims directly or indirectly 
as a result of: 

م إلیك  الدفع  یتم  المطالبات  لن  مباشر بشقابل  غیر  أو  مباشر  كل 
 نتیجة: 

 
1) Not following the advice or instructions of the 

Insurer or their senior medical officer. 
عدم إتباع نصیحة أو تعلیمات شركة التأمین أو مسؤولھا الطبي   -1

 األول. 
2) Participating in special sports and activities.  

Please refer to Important Things to Know. 
إلى   -2 الرجوع  یرجى  خاصة.  أنشطة  أو  ریاضات  في  المشاركة 

 األمور المھمة التي علیك معرفتھا. 
3) Participating in or training for any professional 

sports. 
 المشاركة في أو التدریب على أي ریاضات محترفة. -3

4) Work-related accidents or accidents covered 
under any employment insurance policy. 

وثیقة   -4 أي  المغطاة تحت  الحوادث  أو  بالعمل  المرتبطة  الحوادث 
 تأمین على العمل. 

5) Not taking reasonable care of yourself and Your 
personal belongings. 

 صیة.عدم بذل العنایة المعقولة بنفسك وبمقتنیاتك الشخ -5

6) Your self-inflicted injuries except when trying to 
save human life. 

إنقاذ   -6 محاولة  باستثناء  لنفسك  بھا  تتسبب  التي  اإلصابات 
 األرواح. 

7) Your injuries caused by Your negligence or 
failure to follow the laws and regulations of the 
country where You are travelling. 

القوانین ابإص  -7 إتباع  في  فشلك  أو  إھمالك  بھا  یتسبب  التي  اتك 
 واللوائح في البلد الذي تسافر إلیھ. 
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8) Your phobias, emotional, mental or depressive 
illnesses of any type. 

الرھاب واألمراض العاطفیة أو العقلیة أو أمراض االكتئاب من   -8
 أي نوع. 

9) Your suicide or attempted suicide. 9- .انتحارك أو محاولتك لالنتحار 
10) Your injuries or accidents which occur while 

under the influence of alcohol (above the local 
legal driving limit) or drugs unless prescribed by 
a registered medical practitioner. 

حوادثك   -10 أو  وأنت  إصاباتك  تحدث  الكحول  ت   التي  تأثیر  حت 
(فوق الحد القانوني المسموح بھ اثناء القیادة محلیًا) أو المخدرات  

 إال إذا كانت بوصفة من طبیب مسجل.

11) Pre-existing medical conditions known to you, 
when You apply for Your Platinum Card and any 
Cards on Your Account, or prior to booking Your 
Trip, whichever is the most recent, for which 
you: 

المر  -11 ُ ضیة  الحاالت  مسبقا عندما    الموجودة  لدیك،  والمعلومة 
لبطاقتك   بطلب  قبل البالتینیة  تقدمت  أو  بطاقات على حسابك،  وأي 

 حجز رحلتك، أیھما األحدث، والتي من أجلھا: 

a. Have attended a hospital as an in-patient 
during the last 12 months; 

 شھر؛   12دخلت إلى مستشفى كمریض مقیم خالل آخر  -أ

b. Are awaiting test results or on a waiting list 
for an operation, consultation or 
investigation; 

تنتظر نتائج اختبار أو كونك على قائمة انتظار للخضوع لعملیة   -ب
 أو استشارة أو فحص؛ 

c. Have commenced or changed medication or 
treatment within the last three months; 

 شھور؛   3بدأت بـ غیرت العالج أو المعالجة خالل آخر  -ج

d. Require a medical, surgical or psychiatric 
check up every twelve months or more 
frequently; 

اثني عشر   ي كلجراء طبي أو جراحي أو فحص نفساحتجت إل  -د
 شھًرا أو بتكرار أكثر؛ 

e. Have been given a terminal prognosis; تلقیت تشخیًصا نھائیًا؛  -ھـ 
f. Know of any reason, which may necessitate 

any Trip to be cancelled or cut short. 
 أي رحلة. تعرف أي سبب، یجعل من الضروري إلغاء أو قطع -و

12) Pregnancy within eight weeks of the estimated 
date of delivery. 

 الحمل خالل ثمانیة أسابیع من یوم الوالدة المقدر.  -12

13) Travelling against the advice of a registered 
medical practitioner. 

 السفر ضد نصیحة الطبیب المسجل. -13

14) Industrial action which has commenced or has 
been announced prior to booking Your Trip. 

 اإلجراءات الصناعیة التي تبدأ أو تعلن قبل حجز رحلتك. -14

15) Trips in, or booked to, countries where a 
government agency has advised against 
travelling or which are officially under embargo 
by the United Nations. 

وكاالتھا  في،  الرحالت    -15 أعلنت  دول  إلى،  المحجوزة  أو 
الحكومیة عن نصائح بعدم السفر أو الخاضعة لحظر رسمي من قبل 

 األمم المتحدة. 

16) Any fraudulent, dishonest or criminal act 
committed by you, or anyone with whom You 
are in collusion. 

ھ أنت أو أي رتكبتیالي أو غیر شریف أو جنائي تأي فعل اح  -16
 شخص بالتواطؤ معك.

17) Confiscation or destruction of Your personal 
belongings by any Government, customs or 
public authority. 

مصادرة أو إتالف ممتلكاتك الشخصیة من قبل أي حكومة أو    -17
 دائرة جمركیة أو سلطة عامة.

18) Terrorist activities except while on a public 
vehicle. 

متن    -18 على  التواجد  أثناء  یتم  ما  باستثناء  اإلرھابیة  األنشطة 
 مركبة عامة.

19) Declared or undeclared war or hostilities. 19- .الحرب أو االعتداءات المعلنة أو غیر المعلنة 
20) Actual or alleged exposure to biological, 20-    التعرض الفعلي أو المزعوم لمواد حیویة أو كیماویة أو نوویة
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chemical, nuclear or radioactive material or 
substance. 

 أو إشعاعیة. 

21) 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. 

السفر المخطط لھ أو الفعلي في أو إلى أو خالل كوبا أو إیران    -21
أو كوریا الشمالیة أو منطقة القرم والسفر المخطط لھ أو  أو سوریا  

 الفعلي في أو إلى أو عن طریق أفغانستان أو العراق.

  
ASSISTANCE AND CLAIMS REQUIREMENTS ات المطالبلبات الحصول على المساعدة وتقدیم متط 
  
In order to report a claim or make a query, please 
contact Our claims representative on (+971) 4 
5096111. In case of a medical emergency while 
abroad, please call the medical assistance contact 
number on +1 817 826 7276. Please be ready to 
provide Your Platinum card number which should be 
used as Your reference number. 

من أجل التبلیغ عن مطالبة أو تقدیم استفسار، یرجى االتصال بممثل  
الرقم   على  لدینا  الحاالت 5096111 4 (971+)المطالبات  في   .

تواجدك   أثناء  الطارئة  برقم  الطبیة  االتصال  یرجى  الخارج،  في 
االم مستعدا  7276 826 817 1+لطبیة  ساعدة  تكون  أن  یرجى   .

 الذي سیستخدم كرقم مرجعي خاص بك. البالتینیة لتقدیم رقم بطاقتك

  
1) All claims and potential claims must be reported 

within 30 days. 
 30المحتملة خالل    یجب التبلیغ عن كافة المطالبات والمطالبات  -1

 یوم.
2) All Medical Assistance and Expenses costs must 

be approved in advance by the Insurer. 
یجب أن تعتمد كافة نفقات المساعدة الطبیة من قبل شركة التأمین   -2

 مسبقًا.  
 

3) The Insurer will only pay amounts if they are not 
covered by other insurance, state benefits or 
other agreements.  You must inform the Insurer 
of these and assist them in seeking 
reimbursement where appropriate. 

ستدفع شركة التأمین المبالغ إذا كانت غیر مغطاة بأي تأمین آخر    -3
شركة تبلیغ  أو مزایا تابعة للدولة أو أي اتفاقیات أخرى. یجب علیك  

 طلب تعویض متى كان ذلك مناسبًا. دتھا في بوجودھا ومساع التأمین
 

4) Interest will only be paid on claims if payment 
has been unreasonably delayed following the 
Insurer’s receipt of all the required information. 

الدفع بصورة غیر منطقیة   ستدفع الفائدة على المطالبات إذا تأخر  -4
 لكافة المعلومات الالزمة.  التأمینشركة  م بعد استال

5) You must provide all the following items, 
information and documentation at Your own 
expense. 

كافة    -5 تقدیم  علیك  على    العناصریجب  والمستندات  والمعلومات 
 حسابك.

  
PLATINUM CARD TRAVEL INSURANCE BENEFITS فر للبطاقة البالتینیةعلى الس مزایا التأمین 
  
Benefit  Information required     المزیة المعلومات المطلوبة 

General 

• Your Platinum Card 
Number 

• Proof that You were on a 
Trip 

• All documents must be 
original 

• Completed claim form 
when needed 

 رقم بطاقتك البالتینیة. •  
إثبـــــــات وجـــــــودك فـــــــي  •

 رحلة.
ــب  • ــتندات یجـــ ــة المســـ كافـــ

 أن تكون أصلیة.
ــئ  • ــة معبـــ ــوذج مطالبـــ نمـــ

 عند الطلب.
ــي  • ــارس الطبـــ ــم الممـــ اســـ

 
 
 
 

 العامة
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• The name of Your treating 
registered medical 
practitioner 

 المسجل المعالج لك.

Medical 
Assistance 
and Expenses 

• Invoices and medical 
report detailing medical 
treatment and costs You 
have paid 

• Any unused tickets 

الفــــــــــواتیر والتقــــــــــاریر  •  
ــي تبـــــــین  ــة التـــــ الطبیـــــ
ــة  ــیل المعالجــــــــ تفاصــــــــ
والتكـــــالیف الطبیـــــة التـــــي 

 دفعتھا.
ــر  • ــذاكر غیــــــــــ أي تــــــــــ

 مستخدمة.

ــات  النفقـــــــــــــــــــــ
 والمساعدة الطبیة 

Personal 
Belongings 

• Report from police or 
provider of 
accommodation or 
transport 

• Proof of ownership  
• Damaged personal 

belongings 

تقریـــــر مـــــن الشـــــرطة أو  •  
ــة  ــدمات اإلقامـــ ــزود خـــ مـــ

 أو النقل
 إثبات الملكیة •
الممتلكــــــــات الشخصــــــــیة  •

 المتضررة

ــات  الممتلكـــــــــــــــــ
 الشخصیة 

Car Rental 
Cover – 
Collision 
Damage 
Excess Waiver 

• Rental agreement  
• Accident report 

 قیة التأجیراتفا •  
 تقریر الحادث •

ــتئجار  ــة اســــ تغطیــــ
ــیارات  -الســــــــــــــــ

التنـــازل عـــن تحمـــل 
 ضرر االصطدام

Travel 
Inconvenience  

• Travel ticket 
• Public transport operator’s 

confirmation of delay, 
cancellation, missed 
connection or overbooking 

• Airline confirmation 
(Property Irregularity 
Report) including details of 
baggage return date 

• Proof of purchases made 
using Your American 
Express Card.  If You are 
not a Cardmember or not 
travelling with a 
Cardmember, and an 
alternative payment 
method has been used, 
You will still need to 
provide proof of purchase 

• Evidence from the 
appropriate organisation 
detailing the cause of the 
delay if You miss Your 

 تذكرة السفر •  
تأكیـــد مشـــغل وســـیلة النقـــل  •

العامــــة علــــى التــــأخیر أو 
ــوات  ــاء أو فـــــــــ اإللغـــــــــ
ــة أو  ــرحالت المكملــــــ الــــــ

 جز الزائد. الح
تأكیـــــد خطـــــوط الطیـــــران  •

م ضــــــبط تقریــــــر عــــــد(
ــك  ــي ذلــ ــا فــ ــة) بمــ الملكیــ
ــودة  ــاریخ عـــ ــیل تـــ تفاصـــ

 األمتعة.
ــتخدام  • ــراء باســ ــات الشــ إثبــ

ــان  ــة أمریكــــــــــ بطاقــــــــــ
ــك.  ــة بــ ــبریس الخاصــ اكســ

ــن  ــم تكـ ــةإذا لـ ــو بطاقـ  عضـ
عضـــــو أو ال تســـــافر مـــــع 

، وتــــــم اســــــتخدام بطاقــــــة
طریقـــــــة دفـــــــع بدیلـــــــة، 
ــة  ــزال بحاجــ ــتكون ال تــ ســ

 شراء.  لتقدیم إثبات
ــة  • ــن المؤسســــ ــات مــــ إثبــــ

ســـــبب  بتفاصــــیل المعنیــــة
التــــــــــأخیر إذا فاتتــــــــــك 

عـــــــــدم مالئمـــــــــة 
 السفر
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departure  .المغادرة 

Travel 
Accident 

• Evidence from the 
appropriate organisation 
detailing the accident 

• Approved medical reports 

ــة  •   ــة المعنیـ ــن الجھـ ــات مـ إثبـ
 بتفاصیل الحادث

 لمعتمدةالتقاریر الطبیة ا •

الحـــــــــــــــــــــوادث 
 الشخصیة 

Legal 
Assistance 
and 
Compensation 

• Relevant legal documents 
• Evidence of incident as 

appropriate 

المســـــــــتندات القانونیـــــــــة  •  
 ذات الصلة

ــكل  • ــة بالشـــ ــات الحادثـــ إثبـــ
 المناسب.

ــة  ــاعدة القانونیــ المســ
 والتعویض

      
PLATINUM CARD RETAIL INSURANCE BENEFITS ةلبالتینیمزایا تأمین التجزئة للبطاقة ا 
  

General 

• Your Platinum Card 
Number 

• Proof that You purchased 
the item on Your Platinum 
Card 

• All documents must be 
original 

• Completed claim form 
when needed 

 رقم بطاقتك البالتینیة  •  
من   العنصرإثبات شراء  •

 تینیة  البال بطاقتك
كافة المستندات یجب أن  •

 ون أصلیةتك
 نموذج مطالبة معبئ عند الطلب.

 العامة

Refund 
Protection 

• Details of the retailer who 
refused to accept returned 
items 

• Purchased items in original 
packaging 

تفاصیل من بائع التجزئة  •  
  العناصرالذي رفض 

 المرتجعة 
تي تم شرائھا  ال العناصر •

 بعبواتھا األصلیة 

ایــــــــــــــــة رد حم
 ألموالا

  
COMPLAINTS PROCEDURE إجراءات الشكاوى 
  
We aim to provide You with the highest level of 
service.  However, if for some reason You are 
unhappy, please let the Insurer know by calling a 
claims representative on (+971) 4 5096111.  If You 
are still not satisfied, or would prefer to put Your 
concerns in writing, You can contact the Insurer by 
writing to: 

نحن نھدف إلى تقدیم الخدمات على أعلى المستویات إلیكم ومع ذلك  
ا بذلك  إذا كنت غیر مسرور من خدماتنا ألي سبب، یرجى تبلغن

. إذا  5096111 4 (971+)م على الرقباالتصال بممثل المطالبات 
كنت ال تزال غیر راٍض، أو رغبت بشرح ما یفلقك خطیًا، بإمكانك  

 عن طریق الكتابة إلى:  بشركة التأمیناالتصال 
 
 

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

ــش،  ــدق ذا اتــ ــع فنــ ــابق مجمــ ــى، الطــ ــاري األولــ ــز التجــ المركــ
 ، دبي، إ.ع.م40569، ص.ب رقم  27

  
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 

ــا ــرإذا كـــ ــانون أو تشـــ ــب أي قـــ ــبح، بموجـــ ــذ ن أو أصـــ یع نافـــ
علــــى شــــركة التــــأمین أو شــــركتھا األم أو كیانھــــا المســــیطر 
المطلــــق، عنــــد بدایــــة ھــــذه الوثیقــــة أو فــــي أي وقــــت الحــــق، 
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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. 

ــھ  ــبب خرقـ ــانوني بسـ ــر قـ ــھ غیـ ــؤمن لـ ــى المـ ــة إلـ ــدیم التغطیـ تقـ
ــر أو عقوبـــــات نافـــــذة، ال تقـــــدم شـــــركة التـــــأمین  ألي حظـــ

ــل أي م ــة وال تتحمــ ــدیم أي التغطیــ ــوع لتقــ ــن أي نــ ــؤولیة مــ ســ
ــاع  ــ دفــ ــؤمن لــ ــدیم أي للمــ ــاع أو تقــ ــالیف أي دفــ ــع تكــ ھ أو دفــ

شــــكل مــــن الضــــمانات نیابــــة عــــن المــــؤمن لــــھ، إلــــى القــــدر 
 الذي یشكل ذلك خرقاً لذلك الحظر أو تلك 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 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. 

ــركة إ ــع شـ ــيتخضـ ــھ آي جـ ــات  یـ ــوانین العقوبـ ــى قـ ــال إلـ لالمتثـ
ــي أي  ــة ال تغطــ ــذه الوثیقــ ــإن ھــ ــبب، فــ ــذا الســ ــة. ولھــ األمریكیــ
ــا أو  ــؤولیة أو مزایــــ ــرر أو مســــ ــابة أو ضــــ ــارة أو إصــــ خســــ
خــــدمات تنشــــأ بشــــكل مباشــــر أو غیــــر مباشــــر مــــن أو فیمــــا 

ــ  ــر كوبـ ــى أو عبـ ــھ إلـ ــط لـ ــي أو المخطـ ــفر الفعلـ ــص السـ ا أو یخـ
ــوریا  ــران أو ســـ ــمالیة أوأإیـــ ــا الشـــ ــرم.  و كوریـــ ــة القـــ منطقـــ

باإلضــــافة إلــــى ذلــــك، ال تغطــــي ھــــذه الوثیقــــة أي خســــارة أو 
إصــــابة أو ضــــرر أو مســــؤولیة تجــــاه المقیمــــین فــــي كوبــــا أو 

ــوریا  ــران أو ســـ ــرم. إیـــ ــة القـــ ــمالیة أو منطقـــ ــا الشـــ أو كوریـــ
خســــارة أو إصــــابة أو وأخیــــًرا، ال تغطــــي ھــــذه الوثیقــــة أي 

ــؤولیة ــرر أو مســ ــر أو  ضــ ــكل مباشــ ــا بشــ ــرض لھــ ــتم التعــ یــ
غیــــر مباشــــر مــــن قبــــل أي فــــرد أو كیــــان معــــرف لــــدى أي 
قائمــــة مراقبــــة لــــدى حكومــــة محلیــــة كــــداعم لإلرھــــاب أو 
ــار  ــنة أو انتشــــ ــر أو القرصــــ ــار بالبشــــ ــدرات أو االتجــــ المخــــ
أســـــلحة الـــــدمار الشـــــامل أو الجریمـــــة المنظمـــــة أو األنشـــــطة 

 نسان.حقوق اإل انتھاكة عبر االنترنت أو الخبیث
  
GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION القانون النافذ وحل النزاعات 
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.   

ــیغتھا أو  ــص ص ــا یخ ــة فیم ــذه الوثیق ــیر لھ ــون أي تفس ــب أن یك یج
ى القـــوانین النافـــذة فـــي اإلمـــارات ســـالمتھا أو أثرھـــا اســـتناداً إلـــ 

ــة  ــة بالالعربی ــذه الوثیق ــدر ھ ــدة. تص ــإذا المتح ا ف ــً ــة أیض ــة العربی لغ
ــد  ــة، تعتمـ ــة واالنجلیزیـ ــخة العربیـ ــین النسـ ــارض بـ ــین أي تعـ تبـ

 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. 

ــذه  ــا یخـــص ھـ ــأ عـــن أو فیمـ یحـــال أي نـــزاع أو خـــالف قـــد ینشـ
ــزاع ا ــك الن ــي ذل ــا ف ــة (بم ــواء الوثیق ــارة)، س ــویة الخس ــق بتس لمتعل

إلــى ســلطة االختصــاص  بعــد إنھــاء أو انتھــاء الوثیقــة، نشــأ قبــل أو
 الحصري لمحاكم اإلمارات العربیة المتحدة. 
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COMPLIANCE االمتثال 
The benefits of the Policy are subject always to Your 
full compliance with the terms and conditions to 
each Policy section. 

ــذه ال ــا ھ ــع مزای ــروطتخض ــل بالش ــك الكام ــة المتثال ــام  وثیق واألحك
 الخاصة بكل قسم من أقسام الوثیقة على الدوام. 

  
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. 

ــى  ــأمین ھــذا، فإنــك توافــق عل ــد الت ــإبرام عق ــادلب ــأمین  تب شــركة الت
لتــأمین بیانــات المتعلقــة بــك لغــرض تقــدیم منتجــات وخــدمات الل

ــة ــة وإداری ــادل وألغــراض 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 Residence. 

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

ــى  ــات إلـ ــدمات والمنتجـ ــدمون الخـ ــن یقـ ــة ومـ ــركات المجموعـ شـ
ــي الم ــة شــركة ف ــأمین أو أی ــات شــركة الت ــة ھیئ ــةجموعــة وأی  رقابی

 داخل أو خارج بلد إقامتك.

  
SUBROGATION   اإلحالل 
On payment of any claim We are entitled at Our 
expense to take or permit to be taken all necessary 
steps for enforcing rights against any other party 
who is responsible in Your name before or after any 
payment is made by Us.  

ــة ــع أي مطالبـ ــد دفـ ــاذ أو عنـ ــا اتخـ ــى نفقتنـ ــام علـ ــا القیـ ــق لنـ ، یحـ
ــوق ضــد أي  ــاذ الحق ــة إلنف ــع الخطــوات الالزم الســماح باتخــاذ جمی

ــر  ــؤولیةیطــرف آخ ــل مس ــد  تحم ــل أو بع ــمك قب ــغ باس ــع أي مبل دف
 من قبلنا.

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

ــارة  ــدینا، یرجــى زی ــة ل ــى سیاســة الخصوصــیة المطبق لالطــالع عل
 http://www.aig.aeالموقع التالي 

 

http://www.aig.ae/
http://www.aig.ae/
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