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THE DUBAI DUTY FREE AMERICAN EXPRESS® 
CARD  

 أمریكان إكسبریس سوق دبي الحرة من بطاقة 

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

ــدمھا  ــي تق ــة الت ــة التأمینی ــیل التغطی ــھادة تفاص ــذه الش ــدم ھ تق
اإلمـــارات  -س. ســـي (ســـي)أمـــیكس (میـــدل إیســـت) بـــي. إ

ــركة أم ــع شــ ــھ إي إم إي] مــ ــورانس ی[إیــ ــوم أشــ ــان ھــ ریكــ
ــركة)؛  ــد بالش ــا بع ــا فیم ــار إلیھ ــي) (المش ــرع دب ــاني (ف كومب

ــة  ــاء بطاقـ ــة أعضـ ــن لمنفعـ ــرة مـ ــي الحـ ــوق دبـ ــان سـ أمریكـ
ــم  ــیة رقـــ ــأمین الرئیســـ ــة التـــ ــب وثیقـــ ــبریس بموجـــ إكســـ

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

أو  المزدوجـــــةلبطاقـــــات أمریكـــــان اكســـــبرس  ال یجـــــوز
ــي  ــة ف ــدود المبین ــاوز الح ــا یتج ــركة بم ــزم الش ــددة أن تل المتع
ھـــذه الوثیقـــة عـــن النفقـــات التـــي یتكبـــدھا أي شـــخص فـــرد 
ــھ بموجــب  ــد تمــت تغطیت ــة ألي حــادث واح ــؤمن لــھ نتیج م

 A&H/AMEX/2021وثیقة التأمین الرئیسیة رقم 
  
TERMINATION OF INSURANCE لتأمینا إنھاء 
Insurance of the Company Cardmember shall 
terminate forthwith on the earliest of the 
following events:  

ینتھــي تــأمین عضــو بطاقــة الشــركة فــور حــدوث األقــرب 
 بین:

 
1. The termination of Master Policy; 1- إنھاء الوثیقة الرئیسیة؛ 
2. The termination of the Cardmember's Dubai 

Duty Free American Express® card account 
serviced by AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – 
Emirates.  

بطاقـــة ســـوق دبـــي الحـــرة مـــن أمریكـــان إنھـــاء حســـاب  -2
ــذي تخدمــھ أمــیكس  اكســبریس ــة ال الخــاص بعضــو البطاق

 اإلمارات. -(میدل إیست) بي. إس. سي. (سي)

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

ــدیالت  ــك أي تع ــي ذل ــا ف ــیة بم ــأمین الرئیس ــة الت ــع وثیق تخض
ـــ  ــذلك تفســیرھا الحــالي أو الالحــق، ل ا، وك ــً ــا الحق تطــرأ علیھ
ــائي  ــاص القضــ ــلطة االختصــ ــانون ولســ ا للقــ ــً ــر وفقــ وتفســ

 للمحاكم المختصة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

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

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

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

ــ شـــكل ب دمونســـیتق بـــأنھم  -1 إلـــى ســـلطة  ھال رجعـــة فیـ
 االختصاص القضائي للمحاكم المذكورة أعاله؛ و

2. To have irrevocably waived any objection 
they may now or hereafter have to the venue 
of such action or proceeding such Courts 

ــازلون ب  -2 ــأنھم یتن ــكل ب ــة فیــ ش ــراض  ھال رجع ــن أي اعت ع
ــك  ــان ذلـ ــول مكـ ا حـ ــً ا أو الحقـ ــً ــدیھم حالیـ ــون لـ ــد یكـ قـ
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including, but not limited to, any objection 
that such action or proceeding was brought 
in an inconvenient forum. 

ــر،  ــك، دون حص ــي ذل ــا ف ــاكم بم ــك المح ــي تل ــراء ف اإلج
مـــة أي اعتـــراض بـــأن تلـــك اإلجـــراءات تنفـــذ فـــي محك

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

ــروط ع تخضـــ  ــة شـ ــھادة لكافـ ــذه الشـ ــي ھـ ــة فـ ــا المبینـ المزایـ
وأحكــام الوثیقـــة التــي تملكھـــا أمـــیكس (میــدل إیســـت) بـــي. 

ــي) ــي. (سـ ــل أي  -إس. سـ ــھادة محـ ــل الشـ ــارات. وتحـ اإلمـ
 شھادة سابقة قد تم تقدیمھا فیما یتعلق بوثیقة التأمین.

  
RETAIL PROTECTION حمایة التجزئة 
  
RETAIL PROTECTION PLAN – CONDITIONS OF 
COVERAGE 

 شروط التغطیة -خطة حمایة التجزئة

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

ــ إن تقــدیم مطالبــة ال ی مــن مســؤولیتك لتســویة حســاب ك عفی
ــاص  ــبریس الخ ــان اكس ــن أمریك ــرة م ــي الح ــوق دب ــة س بطاق

 عضو البطاقة. ب لالتفاقیة الخاصةوفقًا  بك

  
EVIDENCE OF INSURANCE إثبات التأمین 
Cardmembers (defined below) are indemnified 
under the Policy (defined below) for all risks of 
direct physical theft or damage to property 
purchased solely for personal use with a Card 
(defined below) while the Policy is in effect, 
provided such theft or damage occurs within 
ninety (90) days after the date on which the 
property is purchased and the Purchase Price of 
the item exceeded AED 750. Such indemnification 
is subject to a total limit of liability of AED 1,500 
per Insured occurrence and AED 180,000 per 
Cardmember in any twelve (12) month period, 
and is further subject to the terms, conditions 
and exclusions of a policy issued by the Company 
to AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – Emirates. 

ــات (المعــرفین أدنــاه) بموجــب  ــتم تعــویض أعضــاء البطاق ی
ــرقة أو  ــائر السـ ــة خسـ ــل كافـ ــاه) مقابـ ــة أدنـ ــة (المعرفـ الوثیقـ

اؤھا األضـــرار الفعلیـــة المباشـــرة للممتلكـــات التـــي یـــتم شـــر
اقــة (معرفــة أدنــاه) أثنــاء كــون بطط بلالســتخدام الشخصــي فقــ 

ــرقة أو  ــك الس ــل تل ــرط أن تحص ــول، ش ــاریة المفع ــة س الوثیق
ــعین ( ــون تس ــي غض ــرر ف ــك الض ــاریخ 90ذل ــن الت ــوم م ) ی

ــراء  ــھ ش ــم فی ــذي ت ــاتال ــراءھا الممتلك ــعر ش ــاوز س  وأن یتج
. یخضــــع ذلــــك التعــــویض لحــــد درھــــم إمــــاراتي 750

ــؤولیة ا ــالغ المسـ ــالي البـ ــارا 1,500إلجمـ ــم إمـ ــ  تيدرھـ ل لكـ
ــة و  ــة مؤمنـ ــاراتي د 180,000حادثـ ــم إمـ ــو رھـ ــل عضـ لكـ

) شــھر، كمــا یخضــع 12بطاقــة فــي أي مــدة تبلــغ اثنــا عشــر (
ــن  ــادرة مـ ــأمین صـ ــة تـ ــتثناءات وثیقـ ــام واسـ ــروط وأحكـ لشـ

ــي. إس. ســي (ســي) ــدل إیســت) ب ــیكس (می ــى أم  -الشــركة إل
 اإلمارات. 

 
  
IMPORTANT NOTES ت مھمةحظامال 
  

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

ا ضــد  ھــذه الوثیقــة لیســت بــدیًال عــن تــأمین آخــر یــؤمن أیضــً
الســـــرقة المادیـــــة الوخیمـــــة أو األضـــــرار التـــــي تلحـــــق 

 من لــھالشخصــیة. ســوف تعــوض الوثیقــة المــؤ بالممتلكــات
ط إلــى الحــد الــذي ال یــتم فیــھ دفــع أي ضــرر مــادي مباشــر فقــ 

أو ضـــرر مباشـــر مـــن قبـــل ھـــذا التـــأمین اآلخـــر وتخضـــع 
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Limitations and Exclusions contained herein. .للحدود واالستثناءات الواردة في ھذه الوثیقة 
 

  
2. Lost Items 2-   المفقودة األغراض 

Any items which have been left unattended in a 
place accessible to the public and which are not 
subsequently recovered shall not constitute theft 
within the Terms of the policy. 

ــكل أي  ــرال تشـ ــان  اضأغـ ــي مكـ ــة فـ ــا دون مراقبـ ــم تركھـ تـ
یســھل وصــول العامــة إلیــھ والتــي ال تســترد فیمــا بعــد ســرقة 

 وثیقة. ضمن شروط ال

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

ســوق دبــي "عضــو البطاقــة" ھــو شــخص صــدرت لــھ بطاقــة 
ــن  ــرة مــ ــبریسالحــ ــان إكســ ــات).  أمریكــ ــة أو بطاقــ (بطاقــ

 لــك، ســیتم تعــویض المســتلمین مــن الغیــرباإلضــافة إلــى ذ
ــن  ــدایا م ــاتلھ ــدًال  ممتلك ــة ب ــن عضــو البطاق ــا م ــؤمن علیھ م

مـــن عضـــو البطاقـــة مقابـــل الســـرقة أو الضـــرر الفعلـــي 
، شـــرط أن تقـــدم تتلكـــاالممالمباشـــر الـــذي یلحـــق بتلـــك 

 المطالبة من قبل عضو البطاقة وفقًا لمتطلبات الوثیقة.

  
LIMITATIONS AND EXCLUSION الحدود واالستثناءات 
  
A.  Limitation الحدود   -أ 

1. The total liability of the Company for any 
item of property Insured under the Policy 
shall not exceed the total amount reflected 
on the Cardmember’s billing statement or 
store receipt with respect to that item 
(Purchase Price) or the sum of AED 1,500 
per Insured occurrence whichever is the 
lower. 

ــة ألي  -1 ــركة اإلجمالی ــؤولیة الش ــاوز مس ــن  غــرضال تتج م
ــغ اإلجمــالي بم ھــاعلی مــؤمن ممتلكــات ــة المبل وجــب الوثیق

ــال ــة أو إیصـ ــو البطاقـ ــواتیر عضـ ــي كشـــف فـ ــین فـ  المبـ
(ســعر الشــراء) أو  ضالغــرالمتجــر فیمــا یتعلــق بــذلك 

ــغ  ــاراتي 1,500مبل ــم إم ــا  درھ ــؤمن علیھ ــة م ــل حادث لك
 أیھما أقل.

 
2. For property purchased with a partial 

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

التـــي تشـــترى مـــن خـــالل الـــدفع  تللممتلكـــابالنســـبة  -2
ــد  ــاب الحــ ــیتم احتســ ــة، ســ ــتخدام البطاقــ ــي باســ الجزئــ
اإلجمـــالي للمســـؤولیة علـــى شـــكل نســـبة وتناســـب بنـــاًء 

ــى  ــبة اعل ــراء لمئالنس ــعر الش ــن س ــي م ــدفع الجزئ ــة لل وی
 الكلي. 

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

ــة  -3 ــات المتعلقـ ــدفع المطالبـ ــعالتـــي  بـــاألغراضتـ إلـــى  تتبـ
ــزوج أو  ــل للـ ــراء الكامـ ــعر الشـ ــى سـ ــم، حتـ زوج أو طقـ

) أعـــاله، شـــرط أن تكـــون 1( نـــدالبالطقـــم مـــع مراعـــاة 
غیـــر قابلـــة لالســـتخدام بصـــورة منفـــردة وال  االغـــراض

 یمكن استبدالھا بشكل منفرد.
 

  
B.  Exclusions اتاالستثناء   -ب 

1. There shall be no payment under the 
Policy for the first AED 750 of each Insured 
occurrence. 

ــل أول   -1 ــة مقابـ ــذه الوثیقـ ــدفع بموجـــب ھـ ــتم الـ لـــن یـ
 لكل حادثة مؤمن علیھا. درھم إماراتي 750
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2. There shall be no payment under the 
Policy for the direct physical theft or 
damage arising from: 

ــ  -2 ــتم دف ــن ی ــغل ــل  ع أي مبل ــة مقاب بموجــب ھــذه الوثیق
 السرقة أو الضرر الفعلي المباشر الناجم عن:

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

الحــــرب أو الغــــزو أو العملیــــات اإلرھابیــــة أو   -أ
ــأمر  ــادرة بـ ــات والمصـ ــاھرات أو االنتفاضـ المظـ
ــلطة عامــــة أو مخــــاطر  ــن حكومــــة أو ســ مــ
ــاط أو  ــن نشـ ــئة عـ ــائر الناشـ ــب أو الخسـ التھریـ

 أفعال غیر قانونیة؛
b. Normal wear and tear; ؛التلف والبلى العادي -ب 
c. Mysterious disappearance; الغامض؛تفاء االخ -ج 
d. Damage arising from inherent 

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

e. Theft of or from motor vehicles. ـــ ــزودة  -ھــ ــات مــ ــن مركبــ ــرقة مــ ــرقة أو الســ ســ
 بمحركات.

3. There shall be no payment under the 
Policy for direct physical theft or damage 
to: 

ــل   -3 ــة مقاب ــغ بموجــب ھــذه الوثیق ــع أي مبل ــتم دف ــن ی ل
ــا  ــاجم لمـ ــر النـ ــي المباشـ ــرر الفعلـ ــرقة أو الضـ السـ

 یلي:
a. Cash, or its equivalent, travellers 

cheques, tickets or any negotiable 
instruments; 

یكات ا أو الشـــالمبـــالغ النقدیـــة أو مـــا یعادلھـــ  -أ
ــیاح ــذاكر أو الســــ ــة یة أو التــــ أي أدوات قابلــــ

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

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

ــة   -د ــادن الثمینــ ــاعات والمعــ ــوھرات والســ المجــ
ــا  ــة م ــي األمتع ــودة ف ــة الموج ــار الكریم واألحج

ــعة لإل ــد وخاضـ ــة بالیـ ــن محمولـ ــم تكـ ــراف لـ شـ
بطاقــــــة أو الشــــــخص شخصــــــي لعضــــــو الال
ــو البطا ــق لعض ــدى لمراف ــا ل ــفر، م ــي الس ــة ف اق

 عضو البطاقة علم مسبق بھ؛
 

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

ـــ ــالكمبیوترات أو   -ھـــ ــة كـــ ــدات االلكترونیـــ المعـــ
ثنـــــاء لكمبیوترات أرتبطـــــة بـــــاالمعـــــدات الم

 مكان العمل. تواجدھا في 

4. In addition, there shall be no payment 
under the Policy: 

ــن یــتم دفــع أي مبلــغ بموجــب   -4 ــى ذلــك، ل باإلضــافة إل
 ھذه الوثیقة:

a. For direct physical theft or damage 
to property as a result of direct 
physical abuse to ones property by 
the Cardmember; 

ــر   -أ ــي المباشــ ــرر الفعلــ ــرقة أو الضــ ــل الســ مقابــ
ــة المباشــرة فــي اســتخدام  كنتیجــة لإلســاءة الفعلی

 ممتلكات اآلخرین من قبل عضو البطاقة؛

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

 الفعلــــي المباشــــرســــرقة أو الضــــرر مقابــــل ال -ب
عنـــدما تكـــون الممتلكـــات عبـــارة عـــن ممتلكـــات 

 اشتراھا عضو البطاقة عن طریق االحتیال؛

c. Where the Cardmember knowingly 
makes a false or fraudulent claim; 

ــة أو  -ج ــة خاطئ ــة بمطالب ــدم عضــو البطاق ــدما یتق عن
 احتیالیة متعمًدا؛

d. Where property stolen has not been ــغ عــن  -د ــتم التبلی ــدما ال ی ــاتعن المســروقة  الممتلك
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reported to the appropriate 
authorities within 48 hours of 
discovery, and a written report 
obtained; 

ــالل  ــة خـ ــلطات المعنیـ ــى السـ ــن  48إلـ ــاعة مـ سـ
 اكتشاف ذلك، والحصول على تقریر خطي؛

 

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

ـــ ــل أي  -ھ ــرضمقاب ــن  غ ــاتم ــت  الممتلك ــي ترك الت
ــھ  ــة إلی ــول العام ــن وص ــان یمك ــي مك ــة ف دون مراقب

 مع عدم استرداده الحقًا.

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

علـــى عضـــو البطاقـــة بـــذل العنایـــة الواجبـــة والقیـــام بكافـــة 
ــن ــد م ــب أو الح ــة لتجن ــة المعقول ــن الناحی ــة م ــور العملی  األم

ــرقة أو  ــب تلع للممضــرر یقــ أي س ــا بموج ــؤمن علیھ ــات الم ك
 ھذه الوثیقة. 

  
CLAIMS المطالبات 
In the event of theft or damage, the Cardmember 
must: 

 في حال وقوع خسارة أو ضرر على عضو البطاقة:

Telephone or write to Retail Protection: ا:ا أو كتابیً قسم حمایة التجزئة ھاتفیً ب االتصال 
  
American Home Assurance Company (Dubai Br.) ریكان ھوم أشورانس كومباني (فرع دبي)یأم 
The H Hotel – Complex, Trade Centre First, 27th 
Floor, P.O. Box 40569 

مجمـــع فنـــدق ذا اتـــش، المركـــز التجـــاري األولـــى، الطـــابق 
 40569، ص.ب رقم 27

Dubai, UAE ع.مدبي، إ. 
  
Telephone: (+971) 4 5096111 :5096111 4 (971+) ھاتف رقم 
E-mail: myClaim@aig.com  :البرید اإللكترونيmyclaim@aig.com 
  

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

ــي  -1 ــن ف ــوًرا، ولك ــن اف ال خــالل خمســة ألحــوأي حــال م
) یــــوم مــــن تــــاریخ تلــــك الســــرقة أو 45أربعــــین (و

ــة.  ــر المطالبـ ــوذج تقریـ ــى نمـ ــول علـ ــرر والحصـ الضـ
ــیؤدي  ــالتنبیـــھ: وسـ ــعار خـــالل  عـــدم ارسـ ذلـــك اإلشـ

ــین ( ــة وأربعـ ــرقة أو 45خمسـ ــاریخ السـ ــن تـ ــوم مـ ) یـ
ــذه  ــب ھـ ــدم بموجـ ــأمین المقـ ــارة التـ ــى خسـ ــرر إلـ الضـ

 الوثیقة.
2. Complete and sign the Claim Report Form 

and return it with substantiating 
documentation to the above address as 
soon as possible, but in any event no later 
than ninety (90) days after the date of theft 
or damage. 

ــع  -2 ــھ مـ ــع وإعادتـ ــل وموقـ ــة كامـ ــر مطالبـ ــوذج تقریـ نمـ
اله بالســرعة نــوان الــوارد أعــ الععلــى  بوتیــةمســتندات ث

ــد أقصــاه  ــي موع ــوال ف ــة األح ــي كاف ــن ف ــة، ولك الممكن
 ) یوم من تاریخ السرقة أو الضرر.90تسعین (

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

عنـــد طلـــب الشـــركة، علـــى عضـــو البطاقـــة أن یرســـل  -3
ــة أي  ــة عضــو البطاق ــى نفق ــاتعل ــتم  ممتلك متضــررة ی

 تقدیم المطالبة عنھا إلى عنوان تحدده الشركة.
 

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

ــیتم تلبیـــة المطالبـــات  -4 ــتوفیة للشـــروطسـ حســـب  المسـ
أو تصـــلیح أو مطلـــق، إمـــا باســـتبدال تقـــدیر الشـــركة ال

المســــــروقة أو المتضــــــررة أو  الممتلكــــــات تـــــرمیم
ــة لمبلــغ ال یتجــاوز ســعر  ــداع فــي حســاب البطاق باإلی
الشــراء، مــع المراعــاة الدائمــة للحــدود واالســتثناءات 

 الواردة في ھذه الوثیقة.
 

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

ــاظ بنســخة مــن  -5 ا باالحتف ــً ــا ننصــح دائم ــذكر بأنن یرجــى ت
كافـــة المســـتندات عنـــد تقـــدیمھا فـــي نمـــوذج المطالبـــة 

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

ة، بنــاًء علــى طلــب مــن عنــد دفــع مطالبــة، ینقــل عضــو البطاقــ 
ــاتالشــــركة،  ــرر إلــــى ا غــــرضأي  ممتلكــ ــركة متضــ لشــ
ــازل  ــرف ویتن ــن أي ط ــترداده م ــي اس ــانوني ف ــق الق ــن الح ع

ــرر إلـــى الشـــركة بمقـــدار  ــؤول عـــن الســـرقة أو الضـ مسـ
 المبلغ.

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

ــلحة  ــل أي مص ــن أو نق ــازل ع ــوز التن ــة ال یج ــب الوثیق بموج
یــؤدي التنــازل أو  دون موافقــة خطیــة مســبقة مــن الشــركة.

لموافقــة إلــى إبطــال التغطیــة كمتنــازل/ ناقــل لنقــل دون تلــك اا
 و متنازل إلیھ/ منقول إلیھ بموجب الوثیقة.

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

ــل  ــة ضــد الشــركة مــن قب ال یجــوز اتخــاذ أي إجــراءات قانونی
عضـــو البطاقـــة لـــدى أي محكمـــة قـــانون فیمـــا یتعلـــق بـــأي 

 مطالبة بموجب الوثیقة إال إذا:

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

ــان ع -1 ــة متطكـ ا بكافـ ــً ــة ملتزمـ ــو البطاقـ ــة ضـ ــات الوثیقـ لبـ
 بالكامل؛ و

2. the action or proceedings are commenced by 
the issue of originating process within (12) 
months after the date on which the theft or 
damage occurred. 

ــ  -2 ــة الرســمیة ت ــاإلجراءات بإصــدار العملی خــالل م البــدء ب
 سرقة أو الضرر.  ) شھًرا من تاریخ وقوع تلك ال12(

  
ASSISTANCE DEPARTMENT قسم المساعدة 
  
You can call the Assistance Department from 
anywhere outside the Middle East and receive 
assistance free of charge 24 hours a day, 365 days 
a year. 

ــك االتصـــ  ــارج بإمكانـ ــان خـ ــن أي مكـ ــاعدة مـ ــم المسـ ال بقسـ
ــدار الشـــ  ــى مـ ا علـ ــً ــاعدة مجانـ ــي المسـ ــط وتلقـ  24رق األوسـ

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

ــاعة  ــحیة السـ ــكلة صـ ــت لمشـ ــإذا تعرضـ ــي  2:00فـ ــًرا فـ فجـ
ــیتم  ــال وسـ ــك االتصـ ــال، بإمكانـ ــبیل المثـ ــى سـ ــورك علـ نیویـ

 تحویلك إلى طبیب ممارس لمساعدتك.

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

خــدمات المســاعدة مقدمــة مــن قســم   7276 826 817 1+
 المساعدة.

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

مـــزود خـــدمات المســـاعدة، ترفـــل جـــارد،  -قســـم المســـاعدة
ــابق  2929 ــاركواي، الطــ ــین بــ ــتن، 14الــ  TX، ھیوســ

77019. 
  
DEFINITION OF THE COVERED PERSON مغطى بالتأمینتعریفات خاصة بالشخص ال 
• The Dubai Duty Free American Express 

Cardmember* 
أمریكــــان ســــوق دبــــي الحــــرة مــــن عضــــو بطاقــــة  •

 اكسبریس االئتمانیة
• His/her dependent family members • أفراد عائلتھ المعالین من قبلھ 
  
*Card must be issued by AMEX (Middle East) 
B.S.C. (c) – Emirates [AEME].  

ــ  ــون البطاقـ ــب أن تكـ ــدل *یجـ ــیكس (میـ ــن امـ ــادرة عـ ة صـ
 .اإلمارات [إیھ إي إم إي] -ایست) بي. إس. سي. (سي)

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

ــة:النطــاق  ــة الجغرافی ــال تغطی ــاء الع ــع أنح ــد جمی ــارج بل م، خ
 دار البطاقة وبلد إقامتك.إص

  
ASSISTANCE SERVICES خدمات المساعدة 
There are four components of the Assistance 
Department: 

ــة  ــت أربع ــاعدة تح ــم المس ــدمھا قس ــي یق ــدمات الت ــدرج الخ تن
 أجزاء:

1. Medical Emergency Assistance 1- المساعدة الطبیة الطارئة 
2. Legal Emergency Assistance  2- المساعدة القانونیة الطارئة 
3. Personal Assistance  3- المساعدة الشخصیة 
4. Travel Oriented Assistance 4- المساعدة المتعلقة بالسفر 
  
1. MEDICAL EMERGENCY ASSISTANCE 1- المساعدة الطبیة الطارئة 
  
Referrals to Medical Services:   Abroad لخدمات الطبیة:           في الخارجا التحویل لتلقي 
ASSISTANCE DEPARTMENT will refer you to 
physicians, hospitals, clinics, ambulances, private 
duty nurses, dentists, dental clinics, services for 
the disabled, opticians, ophthalmologists, 
pharmacies, suppliers of contact lenses and 
medical aid equipment. 

ــومی ــاعدة قـ ــم المسـ ــك قسـ ــفیات  بتحویلـ ــاء ومستشـ ــى أطبـ إلـ
وعیــادات وســیارات إســعاف وممرضــات مناوبــات خاصــة 
ــاقین  ــادات أســنان وخــدمات خاصــة بالمع ــاء أســنان وعی وأطب

ــائي  ــریاتالوأخصـــ ــیدلیات  بصـــ ــون وصـــ ــاء عیـــ وأطبـــ
ــقة  ــات الالصــ ــداتومــــزودي العدســ ــتلزمات مالو والمعــ ســ

 الطبیة.  
  
Dispatch of a doctor on the spot: Abroad إرسال طبیب على الفور:           في الخارج 
If the Covered Person’s condition or the 
circumstances require it ASSISTANCE 

 مغطـــى بالتـــأمینإذا اســـتدعت حالـــة أو ظـــروف الشـــخص ال
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DEPARTMENT will send a registered medical 
practitioner to assess your medical condition (the 
cost of health treatment and any doctor’s fees 
shall be borne by the Cardmember). 

ــن ــجل م ــارس مس ــب مم ــاعدة طبی ــم المس ــل قس ــك، سیرس  ذل
أجــل تقیــیم حالتــك الصــحیة؛ (یتحمــل عضــو البطاقــة تكــالیف 

 خاصة بالطبیب).  سومرطبیة وأي أي معالجة 

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

ــاعدة عم ــم المسـ ــینظم قسـ ــخص السـ ــول الشـ ــة دخـ ــى لیـ مغطـ
للمستشــــفى و، إن لــــزم األمــــر، تــــأمین النفقــــات  بالتــــأمین

الطبیـــة (التـــي ستخصـــم مـــن حســـاب عضـــو البطاقـــة ومـــع 
 من إیھ إي إم إي).  موافقةى الحصول علمراعاة  

 
  
Dispatch of necessary medicines which cannot 
be found locally:   Abroad 

ــال ا ــن إرس ــي ال یمك ــروریة الت ــة الض ــاإیحادألدوی ا:               ھ ــً محلی
 في الخارج

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

ــاج الشــخص ال ــأمینإذا احت ــة ضــروریة  مغطــى بالت ــى أدوی إل
ا، أو فـــي حـــال عـــدم تـــوفر البـــدی ادھـــاجأیال یمكـــن  ل محلیـــً

ــن الناحیــ  ا م ــً ــك ممكن ــان ذل ــك، إذا ك ــلھا إلی ة المناســب، سنرس
ــ  ــو البطاقــة تكلف ــة. (یتحمــل عض ة األدویــة. ویتحمــل القانونی

 قسم المساعدة تكلفة شحن األدویة).
 

  
Transfer of lost or forgotten prescriptions: No 
limitations 

ــال ــیانھا:     ارسـ ــدھا أو نسـ ــتم فقـ ــي یـ ــة التـ ــفات الطبیـ         الوصـ
 دون قیود

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

ا بموجـــب القـــانون، ســـی ــً بذل قســـم عنـــدما یكـــون ذلـــك ممكنـ
ــھیل  ــوده لتسـ ــاعدة جھـ ــالالمسـ ــن  ارسـ ــة مـ ــفات الطبیـ الوصـ

ــة. (یتحمــل صــیدلیة منــزل عضــو البطاقــة  إلــى صــیدلیة محلی
ــة وأي رســـــوم متعلقـــــة عضـــــو البطا ــة األدویـــ ــة تكلفـــ قـــ

 بالوصفات الطبیة).
 

  
2. LEGAL ASSISTANCE 2- انونیة المساعدة الق 
  
Lawyer Referrals:   Abroad  المحامین:     في الخارجاإلحاالت إلى 
ASSISTANCE DEPARTMENT will make referrals to 
English speaking lawyers in the country of travel 
within the geographic scope. If requested and 
available, lawyers speaking other languages will 
also be referred. 

ــة ســیقوم قســم المســاعدة بإحــا ــاطقین باللغ ــى محــامین ن الت إل
ــي اإلنجلی ــي. وف ــاق الجغراف ــمن النط ــفر ض ــد الس ــي بل ــة ف زی

ا، ســتتم اإلحــا الت إلــى محــامین حــال طلــب ذلــك وكــان متاحــً
 ناطقین بلغات أخرى.

 
  
Legal Assistance: up to US$ 1,000 Abroad ــاعدة ال ــى المســــ ــة: حتــــ ــي         1,000قانونیــــ دوالر أمریكــــ

 في الخارج
If the Covered Person is jailed (or threatened to 
be) ASSISTANCE DEPARTMENT shall appoint and 
advance the fees of a lawyer (to be charged to 

للســجن (أو التھدیــد  مغطــى بالتــأمینعــرض الشــخص الإذا ت
ــم ال ــیعین قس ــھ)، س ــدًما ب ــھ مق ــیدفع أتعاب ا وس ــً ــاعدة محامی مس

ــة ومــع مراعــاة  الحصــول (تخصــم مــن حســاب عضــو البطاق
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Cardmember’s account and subject to 
authorisation by AEME). 

 .من إیھ إي إم إي) موافقةعلى 
 

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

ُ  الكفالـــــة  دفـــــع دوالر أمریكـــــي      10,000غایـــــة : لمقـــــدما
 في الخارج

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

ــ بالتــأمین إذا تعــرض الشــخص المغطــى  جن (أو التھدیــد للس
ــن  ــم مـ ــة (تخصـ ــة الكفالـ ــاعدة قیمـ ــم المسـ ــیدفع قسـ ــھ)، سـ بـ

ــة ومــ  ــى ع مراعــاة حســاب عضــو البطاق ــةالحصــول عل  موافق
 من إیھ إي إم إي).

 
  
3. PERSONAL ASSISTANCE 3- المساعدة الشخصیة 
  
Pre-Travel Advice:  No limitations نصائح قبل السفر:     دون قیود 
Information for preparing a journey معلومات لإلعداد للرحلة 
Information on visas, passports لتأشیرات وجوازات السفرمعلومات حول ا 
Information on inoculation requirements for 
foreign travel 

 معلومات عن متطلبات التطعیم للسفر للخارج

Information on customs and duty regulations   معلومات حول اللوائح الجمركیة 
Information on foreign exchange rates and value 
added taxes 

ائب القـــیم معلومـــات حـــول أســـعار صـــرف العمـــالت وضـــر
 المضافة

Referrals to American Express Travel Service 
Offices worldwide 

ــبریس ــان اكس ــن أمریك ــفر م ــة الس ــب خدم ــى مكات ــاالت إل  إح
 حول العالم

  
Travel Advice:    Abroad نصائح متعلقة بالسفر:    في الخارج 
Referrals to Embassies or Consulates سفارات والقنصلیاتاإلحاالت إلى ال 
Referrals to Interpreters اإلحاالت إلى المترجمین الفوریین 
Dispatch of an Interpreter إرسال مترجم فوري 
  
In case of imprisonment or hospitalisation and 
circumstances demand the services of an 
interpreter, ASSISTANCE DEPARTMENT shall 
make the necessary arrangements (to be charged 
to the Cardmember’s account and subject to 
authorisation by AEME). 

ــة الســـجن أو ــروف  فـــي حالـ ــفى والظـ ــى المستشـ ــدخول إلـ الـ
التــي تتطلــب خــدمات متــرجم فــوري، ســیتخذ قســم المســاعدة 

ــات الالز ــع الترتیبـ ــة ومـ ــاحب البطاقـ ــاب صـ ــة (علـــى حسـ مـ
 من إیھ إي إم إي).  موافقةالحصول على   مراعاة

 
  
4. TRAVEL RELATED EMERGENCY ASSISTANCE  4- المساعدة الطارئة المتعلقة بالسفر 
  
Cash advance: Up to US$ 1,000  Abroad ــلفیات ــة:  الس ــىالنقدی ــغ یصــل إل ــي        1,000 بمبل دوالر أمریك

 في الخارج          
In the event of lost or stolen cash, Travellers 
Cheques, Credit and Charge Cards or in the event 
that there are no American Express TSOs or ATMs 
available at the Cardmember’s location, 
ASSISTANCE DEPARTMENT shall advance cash to 

ــیكات  ــة أو الشـ ــوال النقدیـ ــرقة األمـ ــدان أو سـ ــال فقـ ــي حـ فـ
ــان أو ا ــات االئتم ــیاحیة أو بطاق ــدم الس ــال ع ــي ح لخصــم أو ف

ــبریس  ــان اكس ــة بأمریك ــفر الخاص ــدمات الس ــب خ ــوفر مكات ت
ــة، سیرســل  ــع عضــو البطاق ــي موق ــي ف ــزة صــراف آل أو أجھ
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the Cardmember (to be charged to 
Cardmember’s account and subject to 
authorisation by AEME). 

تخصــم مــن إلــى عضــو البطاقــة (ة نقدیــة یلمســاعدة ســلفقســم ا
ــة ومــع مراعــاة  ــى حســاب عضــو البطاق ــةالحصــول عل  موافق

 من إیھ إي إم إي).
 

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

مغطــــى إرســــال الرســــائل العاجلــــة مــــن قبــــل الشــــخص ال
ــأمین ــى أقار بالتـ ــدقائھ إلـ ــل أو أصـ ــي العمـ ــركاءه فـ ــھ أو شـ بـ

 المقیمین في بلد إقامتھ والعكس بالعكس. 
 

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

ــي  ــة ف ــاعدة المتعلق ــدیم المس ــى تق ــاعدة عل ــم المس ــیعمل قس س
ــو  ــیزود عض ــا س ــودة كم ــة المفق ــع األمتع ــى موق ــرف عل التع

ــة  ــتظم بأحــدث المعلومــات بشــكلالبطاق ــة  من ــعحــول حال  موق
 . األمتعة

  
Assistance for return trip: Up to US$ 1,000 
Abroad 

ــي رح ــاعدة ف ــة المس ــودة: لغای ــة الع ــي     1,000ل دوالر أمریك
 في الخارج

In case of loss or theft of the Dubai Duty Free 
American Express Card or identity papers 
necessary to return home, ASSISTANCE 
DEPARTMENT shall provide assistance in 
replacing them. In the event of loss or theft of the 
transportation ticket to return home, a 
replacement transportation ticket shall be 
provided (to be charged to Cardmember’s 
account and subject to authorisation by AEME). 

ـــ  ســـوق دبـــي الحـــرة مـــن دان أو ســـرقة بطاقـــة فـــي حـــال فق
علـــق بإثبـــات الشخصـــیة أمریكـــان اكســـبریس أو أي أوراق تت

ــم  ــیعمل قسـ ــوطن، سـ ــى الـ ــودة إلـ ــة العـ ــروریة لرحلـ والضـ
المســاعدة علــى تقــدیم المســاعدة فیمــا یتعلــق باســتبدالھا. وفــي 

ــدان ــال فقـ ــل ل حـ ــیلة النقـ ــذاكر وسـ ــرقة تـ ــى أو سـ ــودة إلـ لعـ
ــا ــدیل لھ ــوفیر ب ــیتم ت ــوطن، س ــن حســاب عضــو  ال (تخصــم م

ــة ومــع مراعــاة  ــى البطاق ــةالحصــول عل ــھ إي موافق إم  مــن إی
 إي).

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

ــان أو أصــبح، بم ــى إذا ك ــذ عل ــانون أو تشــریع ناف وجــب أي ق
ــأمین أو ــركة التـــ ــیطر  شـــ ــا المســـ ــركتھا األم أو كیانھـــ شـــ

ــ  ق، عنــد بدایــة ھــذه الوثیقــة أو فــي أي وقــت الحــق، المطل
ــدیم الت ــھ تق ــبب خرق ــانوني بس ــر ق ــھ غی ــؤمن ل ــى الم ــة إل غطی

ــأمین  ــركة التــ ــدم شــ ــذة، ال تقــ ــات نافــ ــر أو عقوبــ ألي حظــ
ــن أي  ــؤولیة مـ ــل أي مسـ ــة وال تتحمـ ــدیم أي التغطیـ ــوع لتقـ نـ

ــالیف أي  ــع تكـ ــھ أو دفـ ــؤمن لـ ــاع للمـ ــدیم أي دفـ ــاع أو تقـ دفـ
یشــكل  بقــدر مــابــة عــن المــؤمن لــھ، شــكل مــن الضــمانات نیا
 تلك العقوبة. ذلك خرقاً لذلك الحظر أو

 
  
CONSUMER NOTICE ANALYSIS تحلیل إشعار المستھلك 
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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. 

ــو ــى ق ــال إل ــھ آي جــي لالمتث ــات تخضــع شــركة إی انین العقوب
، فـــإن ھـــذه الوثیقـــة ال تغطـــي أي األمریكیـــة. ولھـــذا الســـبب

ــؤولی ــرر أو مســ ــابة أو ضــ ــارة أو إصــ ــا أو خســ ة أو مزایــ
خـــدمات تنشـــأ بشـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر مـــن أو فیمـــا 

ُ یخــص الســفر  إلــى أو عبــر كوبــا أو  فرالتخطــیط للســ أو  فعلیــا
ــ  إیـــران أو ســـوریا  ة القـــرم. أو كوریـــا الشـــمالیة أو منطقـ

ــ  ذه الوثیقــة أي خســارة أو باإلضــافة إلــى ذلــك، ال تغطــي ھ
بــا أو إصــابة أو ضــرر أو مســؤولیة تجــاه المقیمــین فــي كو

أو كوریــــا الشــــمالیة أو منطقــــة القــــرم. إیــــران أو ســــوریا 
ــًرا، ال تغطـــ  ــابة أو وأخیـ ــارة أو إصـ ــة أي خسـ ــذه الوثیقـ ي ھـ

شــر أو غیــر ضــرر أو مســؤولیة یــتم التعــرض لھــا بشــكل مبا
ن معــرف لــدى أي قائمــة مباشــر مــن قبــل أي فــرد أو كیــا

ــدرات  ــاب أو المخ ــداعم لإلرھ ــة ك ــة محلی ــدى حكوم ــة ل مراقب
ــدمار أو االتجـــ  ــار أســـلحة الـ ــنة أو انتشـ ار بالبشـــر أو القرصـ

ــة  ــة المنظمـ ــامل أو الجریمـ ــر الشـ ــة عبـ ــطة الخبیثـ أو األنشـ
 حقوق اإلنسان. كانتھااالنترنت أو 

  
GENERAL EXCLUSION استثناء عام 
  
No Benefit of this policy shall apply in respect of 
planned or actual travel in, to, or through Cuba, 
Iran, Syria, North Korea, or the Crimea region and 
actual travel in, to, or through Afghanistan or 
Iraq. 

قـــة فیمـــا یخـــص الســـفر ال تطبـــق أي مـــن مزایـــا ھـــذه الوثی
ــط لــ  ــي أو المخط ــران الفعل ــا أو إی ــر كوب ــى أو عب ــي أو إل ھ ف

الســـفر أو ســـوریا أو كوریـــا الشـــمالیة أو منطقـــة القـــرم و
 الفعلي في أو إلى أو عبر أفغانستان أو العراق.

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

ــة لــدینا، یرجــى  ــة الخصوصــیة المطبق ــالع علــى سیاس لالط
   http://www.aig.aeزیارة الموقع التالي 

  
DATA DISCLOSURE اإلفصاح عن البیانات 
  
By entering into this contract of insurance, You 
consent to the Insurer processing data relating to 
You for providing insurance products and 
services, legal, administrative and management 
purposes and in particular to the processing of 
any sensitive personal data relating to You. 

ــذا، ف ــأمین ھ ــد الت ــإبرام عق ــى ب ــق عل ــك تواف ــادلإن ــركة  تب ش
بیانـــات المتعلقـــة بــــك لغـــرض تقـــدیم منتجــــات التـــأمین لل

أیــة  تبــادلووخــدمات التــأمین وألغــراض قانونیــة وإداریــة 
 حدید.بیانات شخصیة حساسة تتعلق بك على وجھ الت

  
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 

ــك  ــن تل ــاح ع ــأمین باإلفص ــركة الت ــام ش ــى قی ــق عل ــا تواف كم
ــى ال ــة شــركة المعلومــات إل ــك دون حصــر أی ــي ذل ــا ف ــر بم غی

ــن شــ  ــدمون الخــدمات والمنتجــات م ــن یق ركات المجموعــة وم
ــي الم ــركة فـ ــة شـ ــأمین أو أیـ ــركة التـ ــى شـ ــة إلـ ــة وأیـ جموعـ

 إقامتك.داخل أو خارج بلد  رقابیةھیئات 

http://www.aig.ae/
http://www.aig.ae/
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domicile. 
  
COMPLIANCE االمتثال 
  
The benefits of the Policy are subject always to 
Your full compliance with the terms and 
conditions to each Policy section. 

تخضـــع مزایـــا ھـــذه الوثیقـــة المتثالـــك الكامـــل بالشـــروط 
الخاصـــة بكـــل قســـم مـــن أقســـام الوثیقـــة علـــى  واألحكـــام

 ام.الدو
 


	COMPLIANCE

