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THE AMERICAN EXPRESS® GOLD CARD ــبری ــان إكسـ ــة أمریكـ ــة  سبطاقـ  THE AMERICANالذھبیـ
GOLD CARD ®EXPRESS 

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

ــدمھا  ــي تقـ ــة التـ ــة التأمینیـ ــیل التغطیـ ــھادة تفاصـ ــذه الشـ ــدم ھـ تقـ
ــي (ســ  ــي. إس. س ــت) ب ــدل إیس ــیكس (می ــھ  -)يأم ــارات [إی اإلم

ریكـــان ھـــوم أشـــورانس كومبـــاني یإي إم إي] مـــع شـــركة أم
(فــرع دبــي) (المشــار إلیھــا فیمــا بعــد بالشــركة)؛ لمنفعــة أعضــاء 
ــأمین  ــة التـ ــب وثیقـ ــة بموجـ ــبریس الذھبیـ ــان إكسـ ــة أمریكـ بطاقـ

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

أو المتعـــددة  المزدوجـــةكســـبرس اال یجـــوز لبطاقـــات أمریكـــان 
ــة  ــذه الوثیق ــي ھ ــة ف ــا یتجــاوز الحــدود المبین ــزم الشــركة بم أن تل
ــة  ــھ نتیج ــؤمن ل ــرد م ــخص ف ــدھا أي ش ــي یتكب ــات الت ــن النفق ع
ألي حــــادث واحــــد تمــــت تغطیتــــھ بموجــــب وثیقــــة التــــأمین 

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

 ینتھي تأمین عضو بطاقة الشركة فور حدوث األقرب بین:
 

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

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

إنھــاء حســاب البطاقــة الذھبیــة الخــاص بعضــو البطاقــة الــذي  -2
 -تخدمـــھ أمـــیكس (میـــدل إیســـت) بـــي. إس. ســـي. (ســـي)

 اإلمارات.
  
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. 

ذلـــك أي تعـــدیالت  يســـیة بمـــا فـــ تخضـــع وثیقـــة التـــأمین الرئی
ا، وكـــذلك تفســیرھا الحـــالي أو الالحـــق، لــــ  تطــرأ علیھـــا الحقـــً
ــاكم  ــائي للمح ــاص القض ــلطة االختص ــانون ولس ا للق ــً ــر وفق وتفس

 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: 

ــي ــھ ف ــة بأن ــذه الوثیق ــروط ھ ــن ش ــم وم ــال ت ــد  ح ــراء ض أي إج
 شركة التأمین یعتبر أطراف ھذه الوثیقة:

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

ــیتقدمون  -1 ــأنھم ســ ــكل ب بــ ــة فیــــ شــ ــلطة  ھال رجعــ ــى ســ إلــ
 أعاله؛ واكم المذكورة  االختصاص القضائي للمح

 
2. To have irrevocably waived any objection they 

may now or hereafter have to the venue of 
ــ   -2 ــاأب ــكل ن بزلونھم یتن ــیش ــة ف ــد ھال رجع ــراض ق عن أي اعت
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such action or proceeding such Courts 
including, but not limited to, any objection 
that such action or proceeding was brought in 
an inconvenient forum. 

ا حــول مكــان ذلــك اإلجــراء فــي  ا أو الحقــً یكــون لــدیھم حالیــً
تلـــك المحـــاكم بمـــا فـــي ذلـــك، دون حصـــر، أي اعتـــراض 

 بأن تلك اإلجراءات تنفذ في محكمة 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. 

ــة شــر ــة فــي ھــذه الشــھادة لكاف ــا المبین وط وأحكــام تخضــع المزای
أمـــیكس (میـــدل إیســـت) بـــي. إس. ســـي. ھـــا التـــي تملكالوثیقـــة 
ــي) ــد  -(س ــابقة ق ــھادة س ــل أي ش ــھادة مح ــل الش ــارات. وتح اإلم

 تم تقدیمھا فیما یتعلق بوثیقة التأمین.

  
TRAVEL INCONVENIENCE   عدم مالئمة السفر 
(Applicable in connection with Scheduled Flights 
only)  

 فقط) مجدولةاللطیران  لق برحالت ایما یتع(تطبق ف

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

تطبـــق حزمـــة عـــدم مالئمـــة الســـفر علـــى األشـــخاص التـــالیین 
 على التغطیة: ولللحصقین  ستحالم

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

ــة  -1 ــو بطاقـ ــبرعضـ ــان اكسـ ــك أمریكـ ــذي یمتلـ ــة الـ یس الذھبیـ
ــبری ــان اكسـ ــة أمریكـ ــة أسبطاقـ ــیس ذھبیـ ــة، اسـ ة أو تكمیلیـ

والصــادرة مــن قبــل أمــیكس (میــدل إیســت) بــي. إس. ســي. 
اإلمـــارات والمســـتلم للشـــھادة (یســـمى فیمـــا یلـــي  -(ســـي)

 بعضو البطاقة).
 

2. The Cardmember's legally married spouse.  
 

 و البطاقة.الزوجة الشرعیة لعض -2

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

ــن  -3 ــم دون سـ ــن ھـ ــالین ممـ ــة المعـ ــو البطاقـ ــال عضـ  23أطفـ
ا أو ابــن ســنة، وھــذا یعنــي وی شــمل الطفــل المعــال قانونــً

ــ  ا ألي شــخص قانونــً  ل المتبنــىالــزوج أو الزوجــة أو الطف
 ) أعاله.1( البندمذكور في   مستحق

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

ــة  إن ــل عضــو بطاق ــتحق یصــبحك ــاء  مس ــھ أثن ا ل ــً ا مؤمن شخصــً
ــران  ــة طی ــذھاب فــي رحل ــةال ــتم خصــم أجــرة مجدول ــى أن ی ، عل

ــة مــن حســا ــك الرحل ــي تل ــة أمریكــان اكســبریس الســفر ف ب بطاق
 المحدد.   المغادرة موعدالذھبیة قبل 

  
SCHEDULED FLIGHTS مجدولةاللطیران رحالت ا 
Scheduled Flight means a flight in an aircraft 
operated by an air carrier, provided that: such air 
carrier holds a certificate, licence or similar 
authorisation for scheduled air transportation 

ــران  ــرحالت الطی ــةیُقصــد ب ــى  مجدول ــون عل ــي تك ــرحالت الت ال
ــل جــوي، شــر ــي: أن یحمــل  ةطیمــتن طــائرات یشــغلھا ناق مــا یل

ــل الجــوي شــھادة أو رخصــة أو  ــك الناق ــل  تصــریحذل ــل للنق مماث
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issued by the relevant authorities in the country in 
which the aircraft is registered and in accordance 
with such authorisation, maintains and publishes 
schedules and tariffs for passenger service 
between named airports at regular and specific 
times; such flight is regularly and continually flown 
on routes and at times as published in the ABC 
World Airways Guide as amended from time to 
time. Departure times, transfer and destination 
points will be established by reference to the 
Insured Person's Scheduled Flight Ticket.  

صــادرة عــن الســلطات المعنیــة فــي البلــد التــي  مجــدولالالجــوي 
ــذلك  ا ل ــً ــھ ووفق ــجلة فی ــائرات مس ــون الط ــوالتصــریحتك م ، أن یق

ــد ــد  بتحدی ــر مواعی ــة اونش ــرحالت وتعرف ــین ل ــاب ب ــة الرك خدم
ــتم توجیــھ تلــك  مطــارات محــددة فــي أوقــات منتظمــة ومحــددة؛ ی

ــارات وفــ  ــى مس ــتمر عل ــتظم ومس ــكل من ــرحالت بش ــات ال ي أوق
 ABCكمــا ھــو منشــور فــي دلیــل الخطــوط الجویــة العالمیــة 

ــات ــد أوقـ ــیتم تحدیـ ــر. وسـ ــین آلخـ ــن حـ ــة مـ ــیغتھ المعدلـ  بصـ
ــادرة، ون ــل ووجالمغـ ــاط النقـ ــى قـ ــالرجوع إلـ ــول بـ ــات الوصـ ھـ

 للشخص المؤمن لھ. ةولة المجدحلالرتذكرة 
  
COVER التغطیة 
  
A)  DELAYED FLIGHT DEPARTURE, FLIGHT 
 CANCELLATION OR DENIED BOARDING  
If departure of an Insured Person's confirmed 
Scheduled Flight from any airport is delayed for 
four hours or more, or cancelled, or the Insured 
Person is denied boarding of the aircraft due to 
overbooking, and no alternative transportation is 
made available to the Insured Person within four 
hours of the scheduled departure time of such 
flight, the Company will indemnify the Insured 
Person for the American Express Gold Card 
charges incurred, prior to the actual departure, in 
respect of restaurant meals, refreshments and/or 
hotel accommodation used during the period of 
delay up to US$ 200.  

أو  الرحلـــــةأو إلغـــــاء  الرحلـــــةتـــــأخر مغـــــادرة   -أ
 لةالحرمان من الرح 

ــة  ــأخرت الرحلـ ــةإذا تـ ــد المجدولـ ــةوالمؤكـ ــخص  ة الخاصـ بالشـ
المــؤمن لــھ فــي المغــادرة مــن أي مطــار لمــدة أربعــة ســاعات أو 
ــن  ــھ مـ ــؤمن لـ ــخص المـ رم الشـ ــُ ــت، أو إذا حـ ــر، أو إذا ألغیـ أكثـ

، ولــم یــتم جــوزاتزیــادة الحســبب رة بالصــعود علــى مــتن الطــائ
إلــى الشــخص المــؤمن لــھ خــالل أربعــة  ةنقــل بدیلــ  تــوفیر وســیلة

، ســــتعوض مجدولــــةغــــادرة الرحلــــة ســــاعات مــــن موعــــد م
ــان  ــة أمریكـ ــوم بطاقـ ــن رسـ ــھ عـ ــؤمن لـ ــركة الشـــخص المـ الشـ
اكســـبریس الذھبیـــة التـــي تـــم تحملھـــا، قبـــل المغـــادرة الفعلیـــة، 

و اإلقامـــة فـــي و/أ وبالنســـبة لوجبـــات المطـــاعم والمرطبـــات
ــتم ال ــي ی ــادق الت ــأخیر فن ــرة الت ــغ یصــل اســتخدامھا خــالل فت لمبل

 دوالر أمریكي. 200 إلى
  
B)  MISSED CONNECTIONS  
If the Insured Person's confirmed onward 
connecting Scheduled Flight is missed at the 
transfer point due to the late arrival of the Insured 
Person's incoming confirmed connecting 
Scheduled Flight and no alternative onward 
transportation is made available to the Insured 
Person within four hours of the actual arrival time 
of his or her incoming flight, the Company will 
indemnify the Insured Person for the American 
Express Gold Card charges incurred, prior to actual 
departure, in respect of restaurant meals, 
refreshments and/or hotel accommodations up to 
US$ 200.  

لة  -ب  تفویت رحلة الطیران الُمكّمِ
ــخص  ــدة للشـ ــة والمؤكـ لـ ــران الُمكّمِ ــة الطیـ ــت رحلـ ــم تفویـ إذا تـ
ــة  ــبب تـــأخر وصـــول الرحلـ المـــؤمن لـــھ فـــي نقطـــة النقـــل بسـ
المجدولــة القادمــة والمؤكــدة للشــخص المــؤمن علیــھ ولــم یــتم 

ســاعات  نقــل بدیلــة للمــؤمن لــھ فــي غضــون أربــع لةیســ وتــوفیر 
لرحلتــھ القادمــة، ســتعوض الشــركة  يالفعلــ  مــن موعــد الوصــول

الشــخص المــؤمن لــھ عــن رســوم بطاقــة أمریكــان اكســبریس 
ــبة  ــة، وبالنسـ ــادرة الفعلیـ ــل المغـ ــا، قبـ ــم تحملھـ ــي تـ ــة التـ الذھبیـ
ــي  ــادق الت ــي الفن ــة ف ــات و/أو اإلقام ــاعم والمرطب ــات المط لوجب

 200 لمبلـــغ یصـــل إلـــىیـــتم اســـتخدامھا خـــالل فتـــرة التـــأخیر 
 یكي.دوالر أمر

  
C)  LUGGAGE DELAY  تأخر األمتعة  -ج 



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. 

If the Insured Person's accompanied checked-in 
luggage is not delivered to him or her within six 
hours of the Insured Person's arrival at the 
scheduled destination point of his or her flight, the 
Company will indemnify the Insured Person for 
the American Express Gold Card charges incurred 
at such scheduled destination in respect of the 
emergency purchase (within 48 hours or prior to 
the return of the luggage whichever is the sooner) 
of essential clothing and toiletries up to US$ 200.  

ــخص  ــطحبھا الش ــي یص ــجلة الت ــة المس ــلیم األمتع ــتم تس ــم ی إذا ل
ســاعات مــن  المــؤمن لــھ فــي رحلتــھ إلیــھ فــي غضــون ســت

ــھ  ــول رحلتـ ــة وصـ ــى وجھـ ــھ إلـ ــؤمن لـ ــخص المـ ــول الشـ وصـ
ــوم  ــن رس ــھ ع ــؤمن ل ــخص الم ــركة الش ــتعوض الش ــددة، س المح
بطاقــة أمریكــان اكســبریس الذھبیــة التــي تــم تحملھــا، فــي وجھــة 

ــ و ــة صـ ــةول الرحلـ ــراء الطـــارئ المجدولـ ــص الشـ ، فیمـــا یخـ
ســــاعة أو قبــــل إعــــادة األمتعــــة أیھمــــا أقــــرب)  48(خــــالل 

ــروریة  ــیة الضـ ــة الشخصـ ــتلزمات العنایـ ــس ومسـ ــ للمالبـ غ لمبلـ
 دوالر أمریكي. 200 ل إلىیص

  
D)  LUGGAGE LOSS  
A further allowance is provided if the Insured 
Person's accompanied checked-in luggage has not 
been delivered to him or her within 48 hours of 
the Insured Person's arrival at the scheduled 
destination point of his or her flight. The Company 
will indemnify the Insured Person for the 
American Express Gold Card charges incurred 
within a further 48 hours in respect of the 
emergency purchase of essential clothing and 
toiletries up to US$ 1,000, providing such charges 
are incurred prior to the return of the luggage. 
The above benefits apply in respect of the Insured 
Persons who are Cardmember and for spouses 
and dependent children (as defined) but shall be 
subject to a per family maximum indemnity of 
double the above Cardmember benefit as 
specified.  

 األمتعة فقدان  -د
المســجلة التــي یــتم تقــدیم بــدل إضــافي إذا لــم یــتم تســلیم األمتعــة 

ــھ أو إلیھــا خــالل لمــؤا الشــخص ایصــطحبھ ــھ إلی ســاعة  48من ل
مــن وصــول الشــخص المــؤمن لــھ إلــى وجھــة الوصــول المحــددة 
لرحلتــھ. ســتعوض الشــركة الشــخص المــؤمن لــھ عــن رســوم 

ــا خــالل  ــم تحملھ ــي ت ــة الت ــبریس الذھبی ــان اكس ــة أمریك  48بطاق
ــس  ــارئ للمالبــ ــراء الطــ ــص الشــ ــا یخــ ــرى فیمــ ــاعة أخــ ســ

 1,000 بمبلــــغ یصــــل إلــــىة زمات العنایــــة الشخصــــیومســــتل
ــادة  ــل إع ــالیف قب ــك التك ــل تل ــتم تحم ــي، شــرط أن ی دوالر أمریك
ــؤمن  ــق باألشــخاص الم ــا یتعل ــا أعــاله فیم ــق المزای ــة. تطب األمتع
لھــم وھــم عضــو البطاقــة وزوجتــھ وأطفالــھ المعــالین (حســب 
التعریــــف المنســــوب لھــــذا التعبیــــر) إال أنھــــا تخضــــع لحــــد 

ــزةتعــوی ــا  ض أقصــى لكــل أســرة بضــعف می ــة كم عضــو البطاق
 محدد.ھو  

  
EXCLUSIONS  
This insurance does not cover: 

 االستثناءات
 ال یغطي ھذا التأمین:

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

ــى  • ــواتیر إلـ ــا فـ ــدر بھـ ــتریات ال تصـ ــات أو مشـ أي نفقـ
 س الذھبیة؛حساب بطاقة أمریكان اكسبری

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

ــأخر أو  • ــد تـ ــدانعنـ ــتن  فقـ ــى مـ ــجلة علـ ــة المسـ األمتعـ
ــا  ــًدا فیھ ــھ عائ ــي یكــون المــؤمن ل ــرحالت) الت ــة (ال الرحل

 إقامتھ؛ إلى محل
• confiscation or requisition by customs or 

other government authority;  
المصـــادرة أو الحجـــز مــــن قبـــل دوائـــر جمركیــــة أو  •

 ھیئات حكومیة أخرى؛
• failure to take reasonable measures to save 

or recover lost luggage;  
لحمایـــة أو اســـترجاع  زمـــةالالتـــدابیر الاتخـــاذ  عـــدم •

 األمتعة المفقودة؛
• failure to notify the relevant airline 

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

ــدم • ــور  عـ ــة فـ ــة المعنیـ ــوط الجویـ ــلطات الخطـ ــغ سـ تبلیـ
نقطـــة الوصـــول والحصـــول علـــى عـــة فـــي األمت انفقـــد

 ؛الممتلكاتتقریر عدم ضبط 



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. 

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

حربــي، ســواء أعلنــت الحــرب أم  عمــلالحــرب أو أي  •
 ال؛

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

ــانوني یصـــدر عـــن أو نیابـــة عـــن صـــرف أي ت • غیـــر قـ
 الشخص المؤمن لھ و/أو مستفیدیھ.

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

ــال رغــ  إذا ــھ االتص ــة علی ــدیم مطالب ــھ بتق ــؤمن ل ــخص الم ب الش
ــدی ــات لـ ــة إدارة المطالبـ ــرعة الممبجھـ ــةنا بالسـ ــة  كنـ ــي كافـ وفـ

 یوم من وقوع الحادثة. 60األحوال خالل 

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

ــاري  ــز التج ــش، المرك ــدق ذا ات ــع فن ــابق مجم ــى، الط ، 27األول
 40569ص.ب رقم  

Dubai, UAE دبي، إ.ع.م 
 
Telephone: (+971) 4 5096111 

 5096111 4 (971+) ھاتف رقم:

E-mail: myClaim@aig.com  وني: اإللكترالبریدmyclaim@aig.com 
  
• All information and evidence required by the 

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

ــة ا • ــدیم كافـ ــب تقـ ــي تطیجـ ــات التـ ــالمعلومـ ــركة أو  لبھـ الشـ
وكالؤھـــا علـــى نفقـــة الشـــخص المـــؤمن لـــھ أو ممثلـــھ 
ــون  ــب أن تكـ ــا یجـ ــیین) كمـ ــھ الشخصـ ــي (ممثلیـ الشخصـ

 بالشكل والطبیعة التي تحددھا الشركة.

• The following information must be supplied in 
support of any claim: 
 

 ي مطالبة:یجب تقدیم المعلومات التالیة كتأیید أل •

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

ــالیف الـــذي یثبـــت  تحمیـــلســـجل نمـــوذج  -1  میـــلحتالتكـ
تـــذاكر الطیـــران ذات الصـــلة علـــى حســـاب بطاقـــة 

 أمریكان اكسبریس الذھبیة؛

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

ــدم  -2 ــر عـ ــأخرة؛ تقریـ ــودة أو المتـ ــة المفقـ ــبة لألمتعـ بالنسـ
ــبط  ــاتضـ ــول الممتلكـ ــتم الحصـ ــذي یـ ــن  الـ ــھ مـ علیـ

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

carrier; 
 تأكید خطي بالتأخر من قبل الناقل؛ -4

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

ــة الم تحمیــلســجل نمــوذج  -5 ــي التكــالیف لكاف صــاریف الت
ــم تحملھـــ  ــتا والتـ ــي یـ ــأنھا تـ ــویض بشـ ــة بتعـ م المطالبـ

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

be credited to the Insured Person's American 
ــات  • ــص المطالب ــا یخ ــدفع فیم ــة ال ــزة واجب ــداع المی ــیتم إی س

mailto:myClaim@aig.com
mailto:myClaim@aig.com
mailto:myclaim@aig.com
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Express Gold card account.  
 

فـــــي حســـــاب بطاقـــــة أمریكـــــان  طللشـــــروالمســـــتوفیة 
 الخاص بالشخص المؤمن لھ.ذھبیة الریس  اكسب

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

ا باالحتفـــاظ بنســـخة مـــن  • یرجـــى تـــذكر بأننـــا ننصـــح دائمـــً
نـــد تقـــدیمھا فـــي نمـــوذج المطالبـــة كافـــة المســـتندات ع

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

ــتالم  ــد اس ــارة عن ــن أي خس ــدفع ع ــة ال ــتدفع التعویضــات واجب س
ــات ــن  اإلثب ــویض ع ــون التع ــارة. یك ــك الخس ــالزم بتل ــي ال الخط

ــة  ــر مدفوع ــتحقة وغی ــرى مس ــات أخ ــاة وأي تعویض ــدان الحی فق
ــد ــدف عنـ ــة الـ ــھ، واجبـ ــؤمن لـ ــخص المـ ــاة الشـ ــى وفـ ــةع إلـ  ورثـ

الشـــركة  ســـیعفيثـــة الوراســـتالم  إلنالشـــخص المـــؤمن لـــھ. و
 إعفاًء كامًال.  

  
TRAVEL ACCIDENT INSURANCE ادث السفرن حوتأمی 
It is hereby certified that the holder of this 
certificate, as an American Express Gold 
Cardmember is insured against loss in the amount 
of US$ 350,000 - subject to the Exclusions, 
Provisions and other Terms of the Policy described 
herein. 

فــي  عضــوبصــفتھ بــأن حامــل ھــذه الشــھادة،  ذاھــ  بموجــب تؤكــد
الخســـارة  ضـــدبطاقــة أمریكـــان اكســـبریس الذھبیـــة مـــؤمن لـــھ 

ــغ  ءات االســـتثنامـــع مراعـــاة  -والر أمریكـــيد 350,000بمبلـ
 ألحكام والشروط األخرى المبینة في الوثیقة. وا
 

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

للحصــول علــى التغطیــة  قینمســتحیكــون األشــخاص التــالیین 
 بموجب الوثیقة الرئیسیة:

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

ــبریس الذ -1 ــان اكسـ ــة أمریكـ ــو بطاقـ ــك عضـ ــذي یملـ ــة الـ ھبیـ
ــبریس ال ــان اكســـ ــة أمریكـــ ــة ابطاقـــ ــیة أو ذھبیـــ ألساســـ

ــي. إس.  ــدل إبســت) ب ــة، الصــادرة عــن أمــیكس (می التكمیلی
اإلمـــارات والمســـتلم للشـــھادة (یســـمى فیمـــا  -. (ســـي)ســـي

 ). یلي بعضو البطاقة

2. The Cardmember’s legally married spouses, 
and 
 

 الزوجة الشرعیة لعضو البطاقة؛ و -2

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

ســنة  23أطفــال عضــو البطاقــة المعــالین ممــن ھــم دون ســن  -3
ــي ویشــمل  ــذا یعن ــزوج (وھ ــن ال ا أو اب ــً ــال قانون ــل المع الطف

ــة أو أو ال ا ألي شــخص زوج ــً ــى قانون ــل المتبن  حقتمســ الطف
 ) أعاله).1( ندالبمذكور في 

  
COVER التغطیة 
Each eligible person shall be an Insured Person 
while taking a Trip on a public conveyance 
operated under a licence for the transportation of 

ــل شــخص  ــون ك ــتحقیك ــة  مس ــي رحل ــھ ف ــاء ذھاب ــھ أثن ا ل ــً مؤمن
علــى مــتن ناقــل عــام مشــغل بموجــب رخصــة لنقــل الركــاب 
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passengers for hire including taxis, fare for which 
has been charged to the American Express Gold 
card account in the manner detailed herein. 

ــل  ــك ســیارات األجــرة (التاكســي)،مقاب ــي ذل ــا ف ــي  أجــرة بم والت
ــ  اكســبریس أجرتھــا علــى حســاب بطاقــة أمریكــان  تحمیــلتم ی

 ن بالتفصیل أدناه.الذھبیة على النحو المبی
  
1. Benefits specified below will be paid while the 

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

ــاه  . 1 ــددة أدنـ ــا المحـ ــع المزایـ ــیتم دفـ ــاء سـ ــة  ســـریانأثنـ الوثیقـ
ــیة ــارة   الرئیس ــھ للخس ــؤمن ل ــخص الم ــرض الش ــبب تع بس

ــر  ــكل مباشـ ــة بشـ ــتقلالناتجـ ــباب  ومسـ ــع األسـ ــن جمیـ عـ
("تلــــك  بســــبب حــــادثاألخــــرى مــــن إصــــابة جســــدیة 

اتجــاه باإلصــابة") التــي یــتم التعــرض لھــا خــالل رحلــة 
خص المــؤمن یجریھــا الشــ و رحلــة ذھــاب وإیــاب واحــد أ

لــھ بــین نقطــة المغــادرة ووجھــة الوصــول (كالھمــا كمــا ھــو 
محــدد فــي تــذكرة الشــخص المــؤمن لــھ) فــي أو بعــد تــاریخ 
ــة  ــابة واقع ــك اإلص ــون تل ــرط أن تك ــتراة، بش ــذكرة المش الت

 (أ) أو (ب) كما یلي: البندینفي الظروف المحددة في 
 

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

وقــوع تلــك اإلصــابة أثنــاء الركــوب كراكــب ولــیس   -أ
أو  عنــــد الصــــعودكطیــــار أو عضــــو فــــي الطــــاقم، 

ــة أو  ــل جوی ــیلة نق ــأي وس ــن أو االصــطدام ب ــزول م الن
ــة أو  ــةبری ــل  بحری ــة لنق ــب رخص ــغیلھا بموج ــتم تش ی

ــاألجرة؛ شــرط ــاب ب ــتم أن  الرك ــلی أجــرة وســیلة  تحمی
ــك  ــة تلـ ــل العامـ ــاالنقـ ــة أمریكـ ــاب بطاقـ ــى حسـ  نعلـ

 الذھبیة، أو  بریساكس
 

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

ــاب  -ب ــك اإلصـ ــوع تلـ ــي اء أثنـــ ة وقـ ــب فـ ــوب كراكـ الركـ
ــل  ــة لنقـ ــب رخصـ ــغیلھا بموجـ ــتم تشـ ــل یـ ــیلة نقـ وسـ
ــرة  ــیارات األجـ ــك سـ ــي ذلـ ــا فـ ــاألجرة بمـ ــاب بـ الركـ
ــم  ــواء تــ ــتأجرة (ســ ــیارات المســ ــي) أو الســ (التاكســ

 األجرة على البطاقة أم ال) ولكن فقط: تحمیل
 

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

عنــــد الــــذھاب مباشــــرة إلــــى مطــــار بغــــرض   -1
فیھــا الشــخص  ؤمنمــ الصــعود علــى مــتن طــائرة 
 المؤمن لھ بموجب الوثیقة؛ أو

 
ii. When leaving an airport after alighting 

from such an aircraft. 
 تلك الطائرة. نممطار بعد النزول العند مغادرة  -2

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

ــخص   -2 ــرض الشـ ــام إذا تعـ ــل العـ ــزة الناقـ ــع میـ ــب دفـ یتوجـ
 المؤمن لھ إلصابة ناجمة عن:

 
a. An accident which occurs while riding 

solely as a passenger in or boarding or 
alighting from a Common Carrier 

حــادث یقــع أثنــاء الركــوب كراكــب فقــط فــي أو   -أ
ــل  ــل ناق ــیلة نق ــن وس ــزول م ــد الن ــتن أو عن ــى م عل
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Conveyance for a Covered Trip; or ؛ أوبالتأمین  عام لرحلة مغطاة 
 

b. Being struck by such Common Carrier 
Conveyance. 

ــیلة  -ب ــرض الصــطدام بوس ــلالن التع ــذلك الخاصــ  ق ة ب
 الناقل العام.

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

ــام" ــل الع ــل الناق ــیلة نق ــ وس ــة جوی ــي مركب ــة أوة أو ب" تعن  ری
(غیـــر المركبـــات المســـتأجرة) التـــي یقـــوم بتشـــغیلھا  بحریـــة

ــا  ــا فیھ ــرة (بم ــل أج ــاب مقاب ــل الرك ــرخص لحم ــام م ــل ع ناق
 سیارات األجرة التاكسي).

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

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

كانــت رحلــة یقــوم بھــا شــخص مــؤمن لــھ بــین   -أ
ــة كمــا یظھــر  نقطــة مغــادرة ووجھــة وصــول نھائی

 في تذكرة الشخص المؤمن لھ؛ و

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

ــم   -ب ــلت ــھ عــن  تحمی كامــل أجــرة الشــخص المــؤمن ل
ــبریس  ــان اكسـ ــة أمریكـ ــى بطاقـ ــة علـ ــك الرحلـ تلـ

 قبل اإلصابة. الذھبیة 
 

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

محـــددة میـــزة نقـــل المطـــار: إذا تـــم شـــراء تـــذكرة طیـــران   -4
ــد رحلـــ  ــاة  ةالموعـ ــأمین مغطـ ــخص بالتـ ــادرة الشـ ــل مغـ قبـ

المـــؤمن لـــھ إلـــى المطـــار، یتوجـــب دفـــع ھـــذه المیـــزة إذا 
ــوب  ــاء الرك ــابة أثن ــھ ألي إص ــؤمن ل ــخص الم ــرض الش تع
ــیارة  ــام أو س ــل ع ــة لناق ــل بری ــیلة نق ــطة وس ــب بواس كراك

یــــتم تشــــغیلھا  مجدولــــة ھلیكــــوبتررة مســــتأجرة أو طــــائ
 كوسیلة نقل لناقل عام، ولكن فقط:

 
a. When going directly to an airport for the 

purpose of boarding an aircraft for a 
Covered Trip; or 

عنــد الــذھاب مباشــرة إلــى مطــار لغــرض الصــعود   -أ
ــة  ــي رحلـ ــذھاب فـ ــائرة للـ ــتن طـ ــى مـ ــاة علـ مغطـ

 ؛ أوبالتأمین
 

b. When leaving directly from an airport 
after alighting from an aircraft from a 
Covered Trip. “Scheduled Airline” means 
a flight in an aircraft where the airline is 
listed in the Official Airline Guide or ABC 
World Airways Guide where the air 
carrier holds a certificate, license or 
similar authorisations for Scheduled air 
transportation issued by the relevant 
authorities in the Country in which the 
aircraft is registered, in accordance with 

عنــد المغــادرة مباشــرة مــن مطــار بعــد النــزول مــن  -ب
. ویُقصـــد بــــ مغطـــاة بالتـــأمینطـــائرة مـــن رحلـــة 
ــة  ــوط الجوی ــة"الخط ــى مجدول ــران عل ــة طی " رحل

ــائرة مدرجــة  ــون تلــك الط ــائرة عنــدما تك ــتن ط م
ــمیة أو د ــة الرسـ ــوط الجویـ ــل الخطـ ــي دلیـ ــل فـ لیـ

ــة ا الخطـــوط ــة العالمیـ ــدما یحمـــل  ABCلجویـ وعنـ
 تصـــریحشـــھادة أو رخصـــة أو  الناقـــل الجـــوي

مماثــل للنقــل الجــوي محــدد المواعیــد صــادرة عــن 
ــائرة  ــون الط ــي تك ــد الت ــي البل ــة ف ــلطات المعنی الس
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such authorisation, maintains and 
publishes schedules and tariffs for 
passenger service between named 
airports at regular and specific times. 

ــذلك  ا ل ــً ــوم وفق ــدما یق ــھ وعن ــجلة فی ، حریصــ تالمس
ــة  ــة لخدم ــرحالت وتعرف ــد لل ــر مواعی ــد ونش بتحدی

فــي أوقــات منتظمــة  دةمطــارات محــدالركــاب بــین 
 ومحددة.

 
5. Airport Premises Benefit: If a Scheduled 

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

ــران   -5 ــذكرة طی ــم شــراء ت ــى المطــار: إذا ت ــزة مبن ــةمجدومی  ل
ــة مغطــاة  ــأمین لرحل ــل الصــعودبالت ــتن ا قب ــى م ، ئرةلطــاعل

ــھ  ــزة إذا تعــرض الشــخص المــؤمن ل ــع ھــذه المی یتوجــب دف
ألي إصـــــابة أثنـــــاء التواجـــــد فـــــي أي مبنـــــى للمطـــــار 
 مخصـــص لالســـتخدام الركـــاب، ولكـــن فقـــط عنـــد تواجـــد

ــ  ــؤمن لـ ــخص المـ ــانالشـ ــك المبـ ــي تلـ ــل ھ فـ ــرة قبـ ي مباشـ
الصــعود علــى مــتن أو مباشــرة بعــد النــزول مــن طــائرة مــن 

 . نمغطاة بالتأمیرحلة 
 

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

ــون الشـــخص ال  -6 ــة: یكـ ــات التغطیـ ا متطلبـ ــً ــھ مؤمنـ ــؤمن لـ مـ
ـــ  حصـــول علـــى المزایـــا بموجـــب وثیقـــة التـــأمین ل للبالكام

ــل ناقــل عــام  ــى مــتن وســیلة نق ــة عل ــذھاب فــي رحل ــاء ال أثن
كامــل األجــرة علــى بطاقــة أمریكــان  تحمیــلیــتم فقــط عنــدما 

 الذھبیة.  اكسبریس
 

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

ــرض   -7 ــال تعـ ــي حـ ــائرة: فـ ــتن الطـ ــى مـ ــذاكر علـ ــع التـ بیـ
ص المــؤمن لــھ لخســارة علــى مــتن رحلــة خطــوط الشــخ

ــة  ــةجوی ــذاكر  مجدول ــران الت ــا خطــوط الطی ــع فیھ ــي تبی والت
ــم ی ــائرة ول ــتن الط ــى م ــراء عل ــھ بش ــؤمن ل ــم الشــخص الم ق

قیمتھــا علــى بطاقــة أمریكــان اكســبریس  تحمیــلتذكرتــھ ب
ــى  ــل الصــعود عل ــة قب ــتنالذھبی ســتقوم الشــركة  رة،طــائال م

ــدی ــدھا بتقـ ــدما یثبـــت عـــ عنـ ــارة عنـ ــك الخسـ ــع تلـ دم ر ودفـ
اســـتخدام أي شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال الـــدفع للرحلـــة ذات 

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

ــؤمن  ــا شــخص م ــرض لھ ــي یتع ــك اإلصــابة الت ــؤدي تل ــدما ت عن
ــالل  ــة خ ــائر التالی ــن الخس ــى أي م ــھ إل ــاریخ  100ل ــن ت ــوم م ی

 الحادث، ستدفع الشركة مقابل:
  
Loss of Life  US$ 350,000   350,000 فقدان الحیاة دوالر 
Loss of both hands or both 
feet  

US$ 350,000   350,000 فقدان كلتا الیدین أو كلتا القدمین دوالر 

Loss of one hand and one 
foot  

US$ 350,000   350,000 فقدان ید واحدة وقدم واحدة دوالر 
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Loss of the entire sight of 
both eyes  

US$ 350,000   350,000 نینالعی لتابك الكلي  البصرفقدان  دوالر 

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

US$ 350,000   350,000 الكلــي بعــین واحــدة  البصــرفقــدان  دوالر
 وفقدان ید واحدة أو قدم واحدة

Loss of one hand or one foot  US$ 175,000   175,000 دةواحدم فقدان ید واحدة أو ق دوالر 
Loss of the entire sight of 
one eye 

US$ 175,000   175,000 الكلي بعین واحدة  البصرفقدان  دوالر 

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

رة إلــى یــد تخدم أعــاله لإلشــاحــو المســ " علــى النارةلخســ كلمــة "ا
ــغ أو  ــل الرس ــى مفص ــالل أو أعل ــل خ ــر الكام ــي البت ــدم تعن أو ق

ــإن ذلــك وكمــا ھــو مســتخدم لإلشــارة إلــى العــینالكاحــل  ، ف
ً بصـــر كللالنھـــائي ل انیعنـــي الفقـــد  لـــن یـــدفع التعـــویض . یـــا

ــة تحــت أ ــذه الوثیق ــھ بموجــب ھ ــن  روفي ظــ المنصــوص علی م
ــتم الظــروف ألكثــر مــن خســارة واحــد ة، وھــي األعلــى، والتــي ی

ــھ كنتیجــة ألي حــادث التعــر ــل شــخص مــؤمن ل ض إلیھــا مــن قب
 واحد. 

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

ا ال یمكـــن إذا تعـــرض الشـــخص المـــؤمن لـــھ ل ــً لعوامـــل تعرضـ
ــة  ــي رحل ــھ بســبب حــادث ف ــأمینتفادی ــى  مغطــاة بالت ــا أدى إل مم

اختفــاء أو غــرق أو تحطــم وســیلة نقــل ناقــل عــام، ونتیجــة لــذلك 
التعـــرض، تعـــرض المـــؤمن لـــھ لخســـارة یتوجـــب دفـــع مزایـــا 

ــ  ــتغطى عنھـ ــارة سـ ــك الخسـ ــإن تلـ ــة، فـ ــذه الوثیقـ ــب ھـ ا بموجـ
 ة.بموجب الوثیق

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

مغطــاة إذا اختفــى الشــخص المــؤمن لــھ بســبب حــادث فــي رحلــة 
ــأمین ــرق أو تح بالت ــاء أو غ ــى اختف ــا أدى إل ــل مم ــیلة نق ــم وس ط

ــؤمن  ــة الشــخص الم ــى جث ــور عل ــتم العث ــم ی ــام، وإذا ل ــل الع الناق
أســــبوع مــــن تــــاریخ ذلــــك الحــــادث، ســــیتم  52لــــھ خــــالل 

ــك،  ــى خــالف ذل ــل عل ــود دلی ــدم وج ــاة ع ــع مراع ــراض، م االفت
ــد فــ أن المــؤم ــھ ق ــاة نتیجــة إلصــابة ن ل ــأمینارق الحی  مغطــاة بالت

  بموجب ھذه الوثیقة. 
 

  
EXTENSIONS تمدیدات التغطیة 
I.  Hijack 1-  اختطاف وسیلة النقل 
If in the course of a Covered Trip the Common 
Carrier Conveyance in which the Insured Person is 
travelling is hijacked, the Company will pay: 

إذا تعرضـــت وســـیلة نقـــل الناقـــل العـــام التـــي یســـافر الشـــخص 
ــة  ــى االختطــاف خــالل ســیر رحل ــا إل ــى متنھ ــؤمن عل مغطــاة الم

 ، ستدفع الشركة:بالتأمین
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1. US$ 2,500 after the first 24 Hours during 

which Insured Person is illegally detained as a 
result of a Hijack. 

ـــ  2,500 -1 ســــــاعة یكــــــون  24ول د أدوالر أمریكـــــي بعـــ
ــة  ــر قانونیـ ــورة غیـ ــًزا بصـ ــھ محتجـ ــؤمن لـ ــخص المـ الشـ

 خاللھا نتیجة الختطاف وسیلة النقل.
 

2. A further US$ 5,000 after the first 72 Hours 
during which Insured Person is illegally 
detained as a result of a Hijack. 

ــ  72أخــرى بعــد أول  ر أمریكــيدوال 5,000 -2 یكــون اعة س
ــة  ــر قانونیـ ــورة غیـ ــًزا بصـ ــھ محتجـ ــؤمن لـ ــخص المـ الشـ

 خاللھا نتیجة الختطاف وسیلة النقل.
  
For the purpose of this extension, a Hijack shall 
have occurred when the control of the Common 
Carrier Conveyance, in which the Insured Person is 
travelling as a passenger, is involuntarily passed 
from the regular crew to a person or persons who 
has or have used, or threatened to use, violent 
means to obtain such control. 

لغـــرض تمدیـــد التغطیـــة ھـــذا، یحـــدث اختطـــاف وســـیلة النقـــل 
 وســـیلة نقـــل الناقـــل العـــام التـــيعنـــدما تنتقـــل الســـیطرة علـــى 

ــا ــاقم یس ــن الط ــب، م ــا كراك ــى متنھ ــھ عل ــؤمن ل ــخص الم فر الش
ــددوا  ــتخدموا، أو ھ ــى شــخص أو أشــخاص اس ــوةً إل ــامي عن النظ

 للحصول على تلك السیطرة.  العنفباستخدام، وسائل 
 

  
II.  Accident Medical Expenses 2-  النفقات الطبیة في الحوادث 
If an Insured Person, while riding solely as a 
passenger or while boarding or alighting from a 
Common Carrier Conveyance for a Covered Trip, 
sustains injury and as a direct result necessarily 
incurs Medical Expenses, the Company will 
indemnify the Insured Person for such expenses 
incurred up to a maximum US$ 25,000. Medical 
Expenses shall mean all reasonable and customary 
costs necessarily incurred outside the Insured 
Person’s country of domicile for hospital, surgical, 
or other diagnostic or remedial treatment given or 
prescribed by a qualified medical practitioner. 
Dental or optical expenses are excluded unless 
incurred as the result of an emergency following 
injury, provided that all routine dental and optical 
treatment is completed prior to the Covered Trip. 

ــرض ال ــاء إذا تع ــھ، أثن ــؤمن ل ــخص الم ــوبش ــب الرك ــي  كراك ف
ــاء الصــعود إلــى أو النــزول مــن وســیلة نقــل ناقــل عــام  أو أثن

ــة  ــأمینلرحل ــد كنتیجــة ضــروریة مغطــاة بالت ــى إصــابة، وتكب ، إل
لــذلك نفقــات طبیــة، ســتعوض الشــركة الشــخص المــؤمن لــھ عــن 

 25,000تلـــك النفقـــات التـــي تكبـــدھا إلـــى حـــد أقصـــى وقـــدره 
ــي. یق ــالدوالر أمریكــ ــة التكــ ــة كافــ ــات الطبیــ ــد بالنفقــ یف صــ

ــة الم ــروریة عقولـ ــورة ضـ ــا بصـ ــتم تحملھـ ــي یـ ــة التـ واالعتیادیـ
ــھ مقابــل  ــد إقامــة الشــخص المــؤمن ل  يفــ  تلقــي العــالجخــارج بل

المستشـــفى أو الجراحـــة أو التشـــخیص أو المعالجـــة التـــي تقـــدم 
أو توصــف مــن قبــل معــالج طبــي مؤھــل. تســتثنى نفقــات عــالج 

ــا كنتیجــ األســنان أو النظــر إال ــم تحملھ ــي  إذا ت ــة تل ــة طارئ ة لحال
ــاب ــي اإلص ــر الروتین ــنان أو النظ ــالج األس ــون ع ــرط أن یك ة، ش

 .مغطاة بالتأمینقد اكتمل قبل الرحلة ال
 

  
In respect of this extension, the following 
additional Exclusions will apply: 

ت فیمــــا یخــــص تمدیــــد التغطیــــة ھــــذا، ســــتطبق االســــتثناءا
 اإلضافیة التالیة:

a. Any expenses which are recoverable from any 
other insurance policy, Workmen’s 
Compensation programmes, health policies or 
programmes or national insurance 
programmes which are applicable to the 
Insured Person. 

مین أخـــرى مـــن أي شـــركة تـــأ اســـتردادھیمكـــن اأي نفقــات  -أ
ــویض أو بر ــامج تعـ ــالنـ ــائأ العمـ ــرامج و وثـ ــأمین أو بـ ق تـ

ــخص  ــى الشـ ــة علـ ــة مطبقـ ــأمین وطنیـ ــرامج تـ ــحیة أو بـ صـ
 المؤمن لھ.

 
b. Any expenses incurred after 3 months from ــد  -ب ــا بع ــتم تحملھ ــات ی ــ 3أي نفق ــن تحم ــھر م ــاتأش  ل النفق
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the time of the incurring of the first expense. .األولى 
 

c. Expenses incurred as a result of: النفقات التي یتم تحملھا كنتیجة لما یلي: -ج 
i. The Insured Person engaging in aviation 

(other than as a fare paying passenger) or 
flying in any aircraft owned by or leased 
to the Insured. 

فــي المالحــة الجویــة لمــؤمن لــھ مشــاركة الشــخص ا -1
ــتثنا ــون (باس ــدما یك اء عن ــً ــي  راكب ــران ف ــاألجرة) أو الطی ب

ــخص  ــل الشــ ــن قبــ ــتأجرة مــ ــا أو مســ ــائرة یملكھــ أي طــ
 المؤمن لھ.

 
ii. Active service in any of the Armed Forces 

of any nation. 
 الخدمة الفعلیة في أي قوات مسلحة ألي بلد. -2
 

d. Expenses incurred by an Insured Person over 
the age of 70 years. 

التـــي یتحملھـــا الشـــخص المـــؤمن لـــھ الـــذي یزیـــد  نفقـــاتال -د
 عام. 70عمره عن  

  
III.  Ticket Upgrade Insurance 3-   ع درجة التذاكریرفتتأمین 
The Company will indemnify the Insured Person 
for the cost of upgrading his or her outbound or 
return schedule flight to the next available ticket 
class in the event that: 
 

ــالیف  ــل تك ــھ مقاب ــؤمن ل ــخص الم ــركة الش ــتعوض الش ــ س  عترفی
ــة  ــاب للرحلـ ــذھاب واإلیـ ــذكرة الـ ــذھاب أو تـ ــذكرة الـ ــة تـ درجـ

 محددة الموعد إلى درجة التذكرة التالیة المتاحة في حال:

a. Departure of an Insured Person’s confirmed 
Scheduled Flight from any airport is delayed for 
four hours or more, is cancelled, or the Insured 
Person is denied boarding of the aircraft due to 
over-booking, and no alternative 
transportation is available to the Covered 
Person within four hours of the scheduled 
departure time of such flight. 

ــدة   -أ ــة الشــــخص المــــؤمن المؤكــ ــادرة رحلــ ــأخر مغــ تــ
ــة ــاعات أو  والمجدولـ ــة سـ ــدة أربعـ ــار لمـ ــن أي مطـ مـ

ــن  ــھ مـ ــؤمن لـ ــع الشـــخص المـ ــا أو منـ ــر أو إلغاءھـ أكثـ
ــى مــتن الطــائرة بســبب  ــادة الحجــوزاتالصــعود عل ، زی

ــوفر ــدم تـ ــیلة وعـ ــ  وسـ ــل بدیلـ ــخص ال ةنقـ ــى للشـ مغطـ
ــادرة  موعـــدســـاعات مـــن  عخـــالل أربـــ  بالتـــأمین المغـ

 لك الرحلة.لت حددالم
 

b. The Insured Person’s confirmed onward 
connecting Scheduled Flight is missed at the 
transfer point due to the late arrival of the 
Insured Person’s incoming confirmed 
connecting Scheduled Flight and no alternative 
onward transportation is available to the 
Insured Person within four hours of the actual 
arrival time of his or her incoming flight. 

لــة المؤكــدة للشــخص   -ب إذا فاتــت رحلــة االنطــالق الُمكّمِ
المــؤمن لــھ فــي نقطــة النقــل بســبب تــأخر وصــول رحلــة 

ــدم تــ  ــع ع ــھ م ــؤمن ل ــدة للشــخص الم ــدوم المؤك  وفیرالق
ســاعات مــن  للمــؤمن لــھ خــالل أربــع ةدیلــ نقــل ب ســیلةو

 الوصول الفعلي لرحلة قدومھ.  موعد
 

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

ــا  ــدة لم ــن أو عائ ــة ع ــارة ناجم ــة أي خس ــذه الوثیق ــي ھ ال تغط
 غیر مباشر: ي، بشكل مباشر أویل

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

 االنتحار أو إیذاء النفس أو محاولة ذلك؛ -1



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

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

ــلالحـــرب أو أي   -2 ــت  عمـ ــواء أعلنـ ــالحرب سـ ــرتبط بـ مـ
 الحرب أم ال؛

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

ــة   -3 ــي یســاھم فــي تســببھا ارتكــاب أو محاول اإلصــابة الت
ــانوني مـــن قبـــل أو نیابـــة عـــن  ارتكـــاب فعـــل غیـــر قـ

 ا؛و مستفیدیھ/ مستفیدیھالشخص المؤمن لھ أ

4. Injury received while serving as an operator 
or crew member of any conveyance. 

ثنــاء الخدمــة كمشــغل ھــا أاإلصــابة التــي یــتم التعــرض ل  -4
 أو فرد طاقم في أي وسیلة نقل؛

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

ــل أو   -5 ــرب أو الترحیـــ ــتیت أو التســـ ــغ أو التشـــ التفریـــ
الخــروج أو اإلفـــراج أو التعـــرض الفعلـــي أو المحتمـــل 

ــيء أو  ــاز أو شــ ــادة أو غــ ــوي أو ألي مــ ــوث حیــ ملــ
 یر. أو نووي أو إشعاعي خطكیماوي 

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

ــب  ــایجـ ــركة  لارسـ ــل الشـ ــى ممثـ ــة إلـ ــي بالمطالبـ ــعار خطـ إشـ
ــالي ــوان الت ــى العن ــات عل ــاص بالمطالب ــالل  الخ ــن  20خ ــوم م ی

ــوع أي خســ  ــأمینارة وق ــا  مغطــاة بالت ــأقرب م ــة، أو ب ــذه الوثیق بھ
ــن ا ــن مـ ــا یمكـ ــتكون المزایـ ــا. سـ ــد وقوعھـ ــة بعـ ــة المعقولـ لناحیـ

بــات خطــي مناســب، وفــق مــا تطلبــھ واجبــة الــدفع عنــد اســتالم إث
 . بالتأمین  خسارة القانونیة المغطاةالشركة لل

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

ــد الشــركة بنســخ مــن ســجل نمــاذج  ــلیجــب تزوی التكــالیف  تحمی
المتعلــــق بالنفقــــات التــــي تــــم تحملھــــا والتــــي یــــتم المطالبــــة 

ــھا ــالتعویض بخصوصـ ــب  بـ ــا یجـ ــأمین. كمـ ــذا التـ ــب ھـ بموجـ
التكـــالیف الـــذي یثبـــت  تحمیـــلتزویـــد الشـــركة بســـجل نمـــوذج 

ــل ــاب  تحمیـ ــى حسـ ــلة علـ ــران ذات الصـ ــذاكر الطیـ ــالیف تـ تكـ
ــة أ ــان اكبطاقـ ــبریس مریكـ ــة سـ ــات الذھبیـ ــب المعلومـ ــى جانـ إلـ

 التالیة:
 

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

التفاصــیل الكاملــة المتعلقــة بالرحلــة (الخطــوط الجویــة،  •
ــادرة،  ــار المغـ ــرحالت، مطـ ــام الـ ــة الوصـــ أرقـ ول، وجھـ

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

reimbursement is claimed. 
ــة  • ــتم المطالبـ ــات التـــي یـ ــیل المتعلقـــة بالنفقـ كافـــة التفاصـ

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

ــابق  ــى، الط ــاري األول ــز التج ــش، المرك ــدق ذا ات ــع فن ، 27مجم
 40569ص.ب رقم  



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. 

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

ــرى  ــات أخـ ــاة وأي تعویضـ ــدان الحیـ ــن فقـ ــویض عـ ــون التعـ یكـ
مســتحقة وغیــر مدفوعــة عنــد وفــاة الشــخص المــؤمن لــھ، واجبــة 

ا لتعیــ الــدفع و ــً یدین كمــا حــدده الشــخص المــؤمن لــھ، ین المســتففق
   مع مراعاة قوانین بلد الدفع.

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

ــل  ــین قب ــوفي المســتفید المع ــین أي مســتفید أو إذا ت ــتم تعی ــم ی إذا ل
ــھ، تــدفع تلــك التعویضــات، بنــ  ــار اًء علــى خالشــخص المــؤمن ل ی

ــرك ــدیرالشـ ــذ أو مـ ــى منفـ ــدفع، إلـ ــد الـ ــوانین بلـ ا لقـ ــً أو  ة ووفقـ
الوریـــث القـــانوني أو الممثـــل القـــانوني الشخصـــي للشـــخص 

 المؤمن لھ.
 

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

ــى الشــخص  ــدفع إل ــة ال ــة التعویضــات األخــرى واجب ســتكون كاف
ــدفع  ــیھم ال ــم إل ــذین ت ــخاص ال ــتالم األش ــي اس ــھ. ویعف ــؤمن ل الم

 الشركة إعفاًءا كامًال.  

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

ا باالحتفــاظ بنســخة مــن كافــة  ــً ــى تــذكر بأننــا ننصــح دائم یرج
ــاص بعضــو  ــة الخ ــوذج المطالب ــي نم ــدیمھا ف ــد تق ــتندات عن المس

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

ــب القــانون أو قواعــد العدالــة  ــوز اتخــاذ أي إجــراء بموج ال یج
ــنوات المطل ــة س ــد مضــي ثالث ــة بع ــترداد بموجــب الوثیق ــة لالس ق

 للخسارة.ات الخطي تقدیم اإلثبلالمحددالموعد   من

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

أو المتعــددة  المزدوجــةال یجــوز لبطاقــات أمریكــان اكســبریس 
ــة  ــذه الوثیق ــي ھ ــة ف ــا یتجــاوز الحــدود المبین ــزم الشــركة بم أن تل

ــؤ ــرد م ــخص ف ــدھا أي ش ــي یتكب ــات الت ــن النفق ــة ع ــھ نتیج من ل
 ألي حــــادث واحــــد تمــــت تغطیتــــھ بموجــــب وثیقــــة التــــأمین

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

ــاة وأي ــدان الحیـ ــن فقـ ــویض عـ ــون التعـ ــرى  یكـ ــات أخـ تعویضـ

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

اة الشــخص المــؤمن لــھ، واجبــة مســتحقة وغیــر مدفوعــة عنــد وفــ 
ا ل ــً تعیــین المســتفیدین كمــا حــدده الشــخص المــؤمن لــھ، الــدفع وفق

   مع مراعاة قوانین بلد الدفع.
 

ــوفي المســتفید  ــین أي مســتفید أو إذا ت ــتم تعی ــم ی ــل إذا ل ــین قب المع
ــھ، تــدفع تلــك التعویضــات، الشــخص المــؤمن  ــار ل ــاًء علــى خی بن

ــدفع، ــد الـ ــوانین بلـ ا لقـ ــً ــركة ووفقـ ــدیر الشـ ــذ أو مـ ــى منفـ أو  إلـ
الوریـــث القـــانوني أو الممثـــل القـــانوني الشخصـــي للشـــخص 
ــدفع  ــة ال ــرى واجب ــات األخ ــة التعویض ــتكون كاف ــھ. س ــؤمن ل الم

ــھ. ویعفــي اســتالم األشــخا ــى الشــخص المــؤمن ل ــم إل ــذین ت ص ال
 لشركة إعفاًءا كامًال.إلیھم الدفع ا

 
 

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

ــزم  ــبریس ال تلـ ــان اكسـ ــات أمریكـ ــةبطاقـ ــددة  المزدوجـ أو المتعـ
ــھا ــوادثأو ش ــد ح ــأمین ض ــفر  دة الت ــةالس ــددة  المزدوج أو المتع

ألمریكــان اكســبریس الشــركة فــي أي حــال مــن األحــوال بمــا 
یتجــاوز "جــدول المزایــا" ألي خســارة واحــدة یعــاني منھــا أي 

ــادث أو ح ــة أي حـ ــرد نتیجـ ــھ فـ ــؤمن لـ ــدة شـــخص مـ ــة واحـ ادثـ
ــب ا ــم بموجــ ــة رقــ ــب  A&H/AMEX/2021لوثیقــ أو بموجــ

ــوادث ــأمین ضــد ح ــائق الت ــا  وث ــبریس أینم ــان اكس الســفر ألمریك
 درت. ص

 
  
AGGREGATE LIMIT OF LIABILITY الحد اإلجمالي للمسؤولیة 
The maximum Aggregate Limit of Liability is US$ 
5,000,000 for all claims combined resulting from 
any one event. If the aggregate amount of all 
indemnities otherwise payable by reason of cover 
provided under the Policy exceeds such aggregate 
limit of liability, the Company shall not be liable as 
respects each Insured Person for a greater 
proportion of the indemnity otherwise payable 
than the aggregate limits of liability bears to the 
aggregate amount of all such indemnities.  

دوالر  5,000,000یبلـــغ الحـــد اإلجمـــالي األقصـــى للمســـؤولیة 
ــة عـــن أي  ــتركة الناجمـ ــة المطالبـــات المشـ أمریكـــي مقابـــل كافـ

لي لكافـــة التعویضـــات جـــاوز المبلـــغ اإلجمـــاحـــدث واحـــد. إذا ت
واجبـــة الـــدفع بخـــالف ذلـــك بســـبب التغطیـــة المقدمـــة بموجـــب 
الوثیقـــة ذلـــك الحـــد اإلجمـــالي للمســـؤولیة، لـــن تكـــون الشـــركة 
ــبة مــن  ــھ عــن نس ــؤمن ل ــل شــخص م ــا یخــص ك ــؤولة فیم مس
التعـــویض واجـــب الـــدفع بخـــالف ذلـــك أعلـــى مـــن حـــدود 
ــك  ــالي لتل ــغ اإلجم ــن المبل ــا م ــي تحملھ ــة الت ــؤولیة اإلجمالی المس

 التعویضات. 
  
RETAIL PROTECTION حمایة التجزئة 
  
RETAIL PROTECTION PLAN – CONDITIONS OF 
COVERAGE 

 شروط التغطیة -ةخطة حمایة التجزئ
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Submission of a claim does not relinquish you 
from your responsibility to settle your Gold card 
account in accordance with the Cardmember 
agreement. 

ــاب  ــویة حسـ ــؤولیتك لتسـ ــن مسـ ــك مـ ــة ال یعفیـ ــدیم مطالبـ إن تقـ
 و البطاقة. عضب لالتفاقیة الخاصةوفقًا الذھبیة بطاقتك 

  
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 US$ 100. Such indemnification 
is subject to a total limit of liability of US$ 1,500 
per Insured occurrence and US$ 50,000 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. 

ــاء ال ــویض أعضـ ــتم تعـ ــب یـ ــاه) بموجـ ــرفین أدنـ ــات (المعـ بطاقـ
الوثیقــــة (المعرفــــة أدنــــاه) مقابــــل كافــــة خســــائر الســــرقة أو 
ــراؤھا  ــتم شـ ــي یـ ــات التـ ــرة للممتلكـ ــة المباشـ ــرار الفعلیـ األضـ
ــون  ــاء ك ــاه) أثن ــة أدن ــة (معرف ــط ببطاق ــي فق ــتخدام الشخص لالس
ــرقة أو  ــك السـ ــل تلـ ــرط أن تحصـ ــول، شـ ــاریة المفعـ ــة سـ الوثیقـ

) یــوم مــن التــاریخ الــذي 90لضــرر فــي غضــون تســعین (ذلــك ا
ــراء  ــھ شـ ــم فیـ ــاتتـ ــراءھا  الممتلكـ ــعر شـ ــاوز سـ  100وأن یتجـ

ــؤولیة  ــد المســ ــویض لحــ ــك التعــ ــع ذلــ ــي. یخضــ دوالر أمریكــ
دوالر أمریكـــي لكــل حادثــة مؤمنـــة و  1,500اإلجمــالي البــالغ 

ــغ  50,000 ــدة تبل ــي أي م ــة ف ــو بطاق ــل عض ــي لك دوالر أمریك
ــر ( ــا عشــ ــھر12اثنــ ــام ، ) شــ ــروط وأحكــ ــع لشــ ــا یخضــ كمــ

واســـتثناءات وثیقـــة تـــأمین صـــادرة مـــن الشـــركة إلـــى أمـــیكس 
 اإلمارات.  -(میدل إیست) بي. إس. سي (سي)

 
  
IMPORTANT NOTES مالحظات مھمة 
  
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 
Limitations and Exclusions contained herein. 

ــد  ا ض ــً ــؤمن أیض ــر ی ــأمین آخ ــن ت ــدیًال ع ــت ب ــة لیس ــذه الوثیق ھ
ــات  ــق بالممتلك ــي تلح ــرار الت ــة أو األض ــة الوخیم ــرقة المادی الس
ــد  ــى الح ــط إل ــھ فق ــؤمن ل ــة الم ــوض الوثیق ــوف تع الشخصــیة. س
الــذي ال یــتم فیــھ دفــع أي ضــرر مــادي مباشــر أو ضــرر مباشــر 

 آلخــر وتخضــع للحــدود واالســتثناءاتالتــأمین امــن قبــل ھــذا 
 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. 

ــان یســھل تــ  ضأغــراأي ال تشــكل  ــي مك ــة ف ــا دون مراقب م تركھ
ــد  ــا بع ــترد فیم ــي ال تس ــھ والت ــة إلی ــول العام ــادث وص ــرقة ح س

 شروط الوثیقة.  حسب

  
INSURED المؤمن لھ 
A “Cardmember” is an individual issued with an 
American Express® Gold Card billed in US Dollars (a 
Card or Cards). In addition, third party recipients 

عضـــو البطاقـــة" ھـــو شـــخص صـــدرت لـــھ بطاقـــة أمریكـــان "
) Card Gold ®American Express( الذھبیـــة إكســـبریس
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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. 

ــك،  ــى ذل ــات). باإلضــافة إل ــة أو بطاق ــي (بطاق ــدوالر األمریك بال
مــؤمن  اتكــ تلممســیتم تعــویض المســتلمین مــن الغیــر لھــدایا مــن 

علیھـــا مـــن عضـــو البطاقـــة بـــدًال مـــن عضـــو البطاقـــة مقابـــل 
ــرقة ــرأو ال الســ ــك ضــ ــق بتلــ ــذي یلحــ ــر الــ ــي المباشــ ر الفعلــ

، شــرط أن تقــدم المطالبــة مــن قبــل عضــو البطاقــة الممتلكــات
 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 
US$ 1,500 per Insured occurrence 
whichever is the lower. 
 

ــ   -1 جمالیـــة ألي ة اإللشـــركاوز مســـؤولیة اال تتجـ
مــؤمن علیھــا بموجــب الوثیقــة  اتكــ ممتلبنــد مــن 

ــواتیر  ــف فـ ــي كشـ ــین فـ ــالي المبـ ــغ اإلجمـ المبلـ
ــق  ــا یتعل ــر فیم ــال المتج ــة أو إیص ــو البطاق عض

ــغ  ــراء) أو مبلـ ــعر الشـ ــد (سـ ــذلك البنـ  1,500بـ
ــا  ــا أیھم ــؤمن علیھ ــة م ــل حادث ــي لك دوالر أمریك

 أقل.
 

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

ــبة   -2 التـــي تشـــترى مـــن خـــالل  للممتلكـــاتبالنسـ
ــة ــتخدام البطاقــ ــي باســ ــدفع الجزئــ ــیتم الــ ، ســ

شــكل  یة علــىللمســؤول احتســاب الحــد اإلجمــالي
ــدفع  ــة لل ــى النســبة المئوی ــاًء عل نســبة وتناســب بن

 الجزئي من سعر الشراء الكلي. 

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

ــة   -3 ــات المتعلقـ ــدفع المطالبـ ــاألغراضتـ التـــي  بـ
إلـــى زوج أو طقـــم، حتـــى ســـعر الشـــراء  تتبـــع

ــع مراعــاة  ــم م ــزوج أو الطق ــل لل ــدالكام ) 1( البن
ــون  ــرط أن تك ــاله، ش ــراضأع ــة یــ غ األغ ر قابل

لالســــــتخدام بصــــــورة منفــــــردة وال یمكــــــن 
 منفرد. استبدالھا بشكل

 
  
B.  Exclusions االستثناءات  -ب 

1. There shall be no payment under the Policy 
for the first US$ 100 of each Insured 
occurrence. 

ــل   -1 ــة مقاب ــذه الوثیق ــدفع بموجــب ھ ــتم ال ــن ی ل
ــي ل 100أول  كــل حادثــة مــؤمن دوالر أمریك

 علیھا.
2. There shall be no payment under the Policy 

for the direct physical theft or damage 
arising from: 

لــن یــتم دفــع أي مبلــغ بموجــب ھــذه الوثیقــة   -2
مقابـــل الســـرقة أو الضـــرر الفعلـــي المباشـــر 

 الناجم عن:
a. War, invasion, hostilities, rebellion, الحــرب أو الغــزو أو العملیــات اإلرھابیــة أو   -أ
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insurrection, confiscation by order of 
a government or public authority or 
risks of contraband or losses arising 
from illegal activity or acts; 

ــادرة  ــات والمصـــ ــاھرات أو االنتفاضـــ المظـــ
ــة أو  ــلطة عامــ ــة أو ســ ــن حكومــ ــأمر مــ بــ

ب أو الخســائر الناشــئة عــن مخــاطر التھریــ
 نشاط أو أفعال غیر قانونیة؛

b. Normal wear and tear; التلف والبلى العادي؛ -ب 
c. Mysterious disappearance; االختفاء الغامض؛  -ج 
d. Damage arising from inherent 

product defects; 
ــات   -د ــوب المنتجــ ــن عیــ ــاجم عــ ــرر النــ الضــ

 المتأصلة؛
e. Theft of or from motor vehicles. ـــ ــزودة  -ھـ ــات مـ ــن مركبـ ــرقة مـ ــرقة أو السـ سـ

 ات.بمحرك
3. There shall be no payment under the Policy 

for direct physical theft or damage to: 
لــن یــتم دفــع أي مبلــغ بموجــب ھــذه الوثیقــة   -3

مقابـــل الســـرقة أو الضـــرر الفعلـــي المباشـــر 
 الناجم لما یلي:

 
a. Cash, or its equivalent, travellers 

cheques, tickets or any negotiable 
instruments; 

لنقدیــة أو مــا یعادلھــا أو الشــیكات المبــالغ ا  -أ
الســــیاحیة أو التــــذاكر أو أي أدوات قابلــــة 

 للتداول؛
b. Animals or living plants; الحیوانات أو النباتات الحیة؛ -ب 
c. Consumable and perishable goods; لع االستھالكیة والقابلة للتلف؛لسا -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. 

ــوھر -د ــاالمجـ ــة ات والسـ ــادن الثمینـ عات والمعـ
عـــة فـــي األمتواألحجـــار الكریمـــة الموجـــودة 

ــن محمو ــم تكــ ــا لــ ــعة مــ ــد وخاضــ ــة بالیــ لــ
ــة أو  ــو البطاقــ ــي لعضــ ــراف الشخصــ لإلشــ
ــة فــــي  ــو البطاقــ الشــــخص المرافــــق لعضــ
الســفر، مــا لــدى عضــو البطاقــة علــم مســبق 

 بھ؛
 

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

رات أو وتكترونیــــة كــــالكمبیلدات االالمعــــ  -ھـــــ
ــاء  ــالكمبیوترات أثنــ ــة بــ ــدات المرتبطــ المعــ

 تواجدھا في مكان العمل. 

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

باإلضــافة إلــى ذلــك، لــن یــتم دفــع أي مبلــغ   -4
 الوثیقة:بموجب ھذه 

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

مقابـــل الســـرقة أو الضـــرر الفعلـــي المباشـــر   -أ
كنتیجــــة لإلســــاءة الفعلیــــة المباشــــرة فــــي 
اســتخدام ممتلكــات اآلخــرین مــن قبــل عضــو 

 البطاقة؛
b. For direct physical theft or damage to 

property where the property was 
procured by the Cardmember 
through fraud; 

مقابــل الســرقة أو الضــرر الفعلــي المباشــر  -ب
عنــــدما تكــــون الممتلكــــات عبــــارة عــــن 
ممتلكــــات اشــــتراھا عضــــو البطاقــــة عــــن 

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

ــو  -ج ــدم عضــ ــدما یتقــ ــة عنــ ــة البطاقــ بمطالبــ
 تیالیة متعمًدا؛خاطئة أو اح

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

 الممتلكـــــاتیـــــغ عـــــن عنـــــدما ال یـــــتم التبل -د
ــة خــالل  ــى الســلطات المعنی  48المســروقة إل

ــا ــن اكتشــس ــىعة م ــك، والحصــول عل  اف ذل
 تقریر خطي؛

  
e. For any item of property left 

unattended in a place accessible to 
the public and not subsequently 
recovered. 

ـــ ــل أي  -ھـ ــرضمقابـ ــن  غـ ــاتمـ ــي  الممتلكـ التـ
تركــت دون مراقبــة فــي مكــان یمكــن وصــول 

 .العامة إلیھ مع عدم استرداده الحقًا
  
DUE DILIGENCE جبةالعنایة الوا 
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. 

علــى عضــو البطاقــة بــذل العنایــة الواجبــة والقیــام بكافــة األمــور 
ــة مــن ا ــة لتجنــ العملی ــة المعقول ب أو الحــد مــن أي ســرقة أو لناحی

 ضرر یقع للممتلكات المؤمن علیھا بموجب 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: زئة ھاتفیًا أو كتابیًا:قسم حمایة التجب 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 

ــى، ــاري األول ــز التج ــش، المرك ــدق ذا ات ــع فن ــابق  مجم ، 27الط
 40569رقم   ص.ب

Dubai, UAE دبي، إ.ع.م 
  
Telephone: (+971) 4 5096111 :5096111 4 (971+) ھاتف رقم 
E-mail: myClaim@aig.com إللكتروني: ید االبرmyclaim@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. 
 

ولكـــن فـــي أي حـــال مـــن األحـــوال خـــالل خمســـة  فـــوًرا،  -1
) یــوم مــن تــاریخ تلــك الســرقة أو الضــرر 45وأربعــین (

ــھ: وســیؤدي  ــة. تنبی ــر المطالب ــى نمــوذج تقری والحصــول عل
ــدم ار ــالع ــین ( س ــة وأربع ــالل خمس ــعار خ ــك اإلش ) 45ذل

ــأمین  ــارة الت ــى خس ــرر إل ــرقة أو الض ــاریخ الس ــن ت ــوم م ی
 ة.ثیقالوالمقدم بموجب ھذه 

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 

ــة كامــــل وموقــــع  -2 ــھ إعو نمــــوذج تقریــــر مطالبــ ع مــــ ادتــ
مســـتندات ثبوتیـــة علـــى العنـــوان الـــوارد أعـــاله بالســـرعة 
ــاه  ــد أقصـ ــي موعـ ــوال فـ ــة األحـ ــي كافـ ــن فـ ــة، ولكـ الممكنـ

 الضرر.) یوم من تاریخ السرقة أو 90تسعین (

mailto:myClaim@aig.com
mailto:myclaim@aig.com
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or damage. 
 

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

ــى   -3 ــة أن یرســل عل ــى عضــو البطاق ــب الشــركة، عل ــد طل عن
ــة أي  ــو البطاقـ ــة عضـ ــاتممنفقـ ــدیم  تلكـ ــتم تقـ ــررة یـ متضـ

 المطالبة عنھا إلى عنوان تحدده الشركة.
 

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

 حســب تقــدیر للشــروطالمســتوفیة ســیتم تلبیــة المطالبــات   -4
 تــــرمیمالشــــركة المطلــــق، إمــــا باســــتبدال أو تصــــلیح أو 

ــات ــي  الممتلكــ ــداع فــ ــررة أو باإلیــ ــروقة أو المتضــ المســ
لمبلــغ ال یتجــاوز ســعر الشــراء،  الذھبیــةلبطاقــة حســاب ا

مــع المراعــاة الدائمــة للحــدود واالســتثناءات الــواردة فــي 
 ھذه الوثیقة.

 
5. Please remember that it is always advisable 

to retain copies of all documents when 
submitting the Cardmember's claim form. 

ا باالحتفـــاظ بن یرجـــى تـــذكر بأننـــا ننصـــح  -5 ســـخة مـــن دائمـــً
كافـــة المســـتندات عنــــد تقـــدیمھا فــــي نمـــوذج المطالبــــة 

 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. 

ــل عضــو البطاقــ  ــة، ینق ــع مطالب ــد دف ــى طلــ ب ،ةعن ــاًء عل ــن ن ب م
ــركة،  ــاتالش ــرضأي  ممتلك ــازل  غ ــركة ویتن ــى الش متضــرر إل

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

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

ــلحة بموجـــب الوثی ــن أو نقـــل أي مصـ ــازل عـ ة قـــ ال یجـــوز التنـ
ــة خطدو ــازل أو ن موافقـ ــؤدي التنـ ــركة. یـ ــن الشـ ــبقة مـ ــة مسـ یـ

ــازل/ ناقــ  ــة كمتن ــى إبطــال التغطی ــة إل ــك الموافق ــل دون تل ل و النق
 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: 

ال یجــوز اتخــاذ أي إجــراءات قانونیــة ضــد الشــركة مــن قبــل 
ة لــدى أي محكمــة قــانون فیمــا یتعلــق بــأي مطالبــة عضــو البطاقــ 

 بموجب الوثیقة إال إذا:
 

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

ــات   -1 ــة متطلبـ ا بكافـ ــً ــة ملتزمـ ــو البطاقـ ــان عضـ ــة كـ الوثیقـ
 بالكامل؛ و

2. the action or proceedings are commenced by 
the issue of originating process within (12) 

العملیـــة الرســـمیة خـــالل ت بإصـــدار جراءاإلبـــا تـــم البـــدء  -2
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months after the date on which the theft or 
damage occurred. 

 أو الضرر.   ) شھًرا من تاریخ وقوع تلك السرقة12(

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

ــا ــول لالمتثــ ــل الحصــ ــن أجــ ــام ومــ ــروط واألحكــ ــى الشــ ل إلــ
ــة  ــة الحالیــ ــأمین الجماعیــ ــة التــ ــا بموجــــب وثیقــ علــــى المزایــ
ــاعدة  ــم المســ ــال بقســ ــة االتصــ ــو البطاقــ ــى عضــ ــب علــ یجــ
المعـــین مــــن قبــــل شــــركة التـــأمین فــــور نشــــوء مطالبــــة أو 

ــة  ــة األحتممطالبـ ــي كافـ ــة. وفـ ــو ملـ ــى عضـ ــب علـ ــوال، یجـ حـ
ــل تحمــــ  ــاعدة قبــ ــم المســ ــال بقســ ــة االتصــ ــالیف البطاقــ ل تكــ

ــن  ــد عـــ ــة  250تزیـــ ــرعة الممكنـــ ــي أو بالســـ دوالر أمریكـــ
 .ةمسبق  موافقةفعلیًا، من أجل الحصول على 

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

تــــوفر خدمــــة المســــاعدة فــــي الحــــاالت الطارئــــة علـــــى ت
یـــــوم فـــــي الســـــنة.  365ســـــاعة فـــــي الیـــــوم،  24مـــــدار 

 7276 826 817 1+ یرجى االتصال بالرقم التالي:
 خدمات المساعدة مقدمة من قسم المساعدة.

  
DEFINITIONS: MEANING OF WORDS APPLYING 
TO EMERGENCY ASSISTANCE 

ــات ــات -التعریفــــ ــاني الكلمــــ ــى  معــــ ــق علــــ ــي تنطبــــ التــــ
 المساعدة في الحاالت الطارئة

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

 ت المســـــاعدة، ترفــــــلماخـــــد مــــــزود -قســـــم المســـــاعدة
، ھیوســـــتن، 14الـــــین بـــــاركواي، الطـــــابق  2929جـــــارد، 

TX 77019. 
  
THE BENEFICIARY المستفید 
The Insured Person of this Group Policy is AMEX 
(Middle East) B.S.C. (c) – Emirates (AEME). 

ــیكس  ــو أمـ ــة ھـ ــة الجماعیـ ــذه الوثیقـ ــھ لھـ ــؤمن لـ ــخص المـ الشـ
ــت) ــدل إیســ ــي (میــ ــي). بــ ــي (ســ ــاراتاإل -إس. ســ ــھ  مــ (إیــ

 إي إم إي).
  
The Benefits are extended free of charge to the 
BENEFICIARY: 
 

 یتم تمدید المزایا إلى المستفید مجانا:

-  The American Express Gold Cardmember, 
issued by AEME in the COUNTRY OF 
DEPARTURE; 

 
-  His/her dependent spouse and children under 

19 years of age in full-time education, living at 
HOME; 

ــة،  - ــبریس الذھبیـــ ــان اكســـ ــة أمریكـــ ــو بطاقـــ عضـــ
ــد  ــي بلـــ ــھ إي إم إي فـــ ــل إیـــ ــن قبـــ ــادرة مـــ الصـــ

 المغادرة؛
ســــنة  19زوجتـــھ وأطفالـــھ المعـــالون تحـــت ســـن  -

والملتحقــــین بنظــــام تعلیمــــي بــــدوام كامــــل والــــذي 
 یعیشون في المنزل؛
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The Cardmember and dependents must have their 
permanent residence in the COUNTRY OF 
DEPARTURE and be no more than 80 years of age, 
in a good state of health and fit to travel. 
Coverage for dependents applies only if they are 
travelling with the Cardmember. 

ــو ــدى عضـ ــون لـ ــب أن یكـ ــھ  یجـ ــن قبلـ ــالین مـ ــة والمعـ البطاقـ
ــ  ــي بلــ ــة فــ ــة دائمــ ــاوزإقامــ ــادرة وأن ال یتجــ ــن  واد المغــ ســ

ســــنة، وبحالــــة صــــحیة جیــــدة ومالئمــــة للســــفر. تطبــــق  80
 تغطیة المعالین في حال سفرھم مع عضو البطاقة.

 

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

ــة  ــو البطاقــ ــون عضــ ــأمینیكــ ــى بالتــ ــدد ال  مغطــ ــالل عــ خــ
محــــدود مــــن الــــرحالت الخاصــــة أو رحــــالت العمــــل التــــي 

ــد اتبـــدأ وتن ــالم، بالمتھـــي فـــي بلـ ــادرة حـــول العـ ــد غـ ــتثناء بلـ سـ
 صل.یوم متوا 91المغادرة، لمدة أقصاھا  

  
INSURER: American Home Assurance Company 
(Dubai Br.) 

ــأمین ــاني شـــــركة التـــ ــورانس كومبـــ ــوم أشـــ ــان ھـــ : أمیریكـــ
 (فرع دبي)

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

(میـــــدل  كس: أمـــــیإي إم إیـــــھ إي /ةإصـــــدار البطاقـــــجھـــــة 
 اإلمارات. -إیست) بي. إس. سي. (سي)

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

ــارب ــى االقـــ ــة االولـــ ــن الدرجـــ ــة أو األم أو األب  :مـــ الزوجـــ
ــا  ــن (بمـــ ــة أو االبـــ ــة أو االبنـــ ــة أو أب الزوجـــ أو أم الزوجـــ
ــن أو  ــانون أو ابــ ــى بالقــ ــن المتبنــ ــة أو االبــ ــك االبنــ ــي ذلــ فــ
ــة أو األخ  ــن أو زوج االبنـــ ــة االبـــ ــة) أو زوجـــ ــة الزوجـــ ابنـــ

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

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

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

ــة ــین العائلــ ــال الطبیعیــ ــھ واألطفــ ــة وزوجتــ ــو البطاقــ : عضــ
الموضـــــوعین تحـــــت الوصـــــایة القانونیــــــة أو  بـــــالتبنيأو 

ــة، علــــ  ل طفــــل تحــــت ســــن كــــ  ى أن یكــــونلعضــــو البطاقــ
ــنة  19 ــام ســ ــق بنظــ ــیش وملتحــ ــل ویعــ ــدوام كامــ ــي بــ تعلیمــ

 في المنزل في فترة سریان مفعول البطاقة. 
GEOGRAPHICAL LIMITS: The Cardmember is 
covered world-wide with the exception of the 
COUNTRY OF DEPARTURE. 

ــاق  ــةنطـــ ــدود الجغرافیـــ ــة الحـــ ــو البطاقـــ ــى: عضـــ  المغطـــ
 اء بلد المغادرة.ثنحول العالم باست بالتأمین

 
  
Please note the following: :یرجى االنتباه إلى ما یلي 
If the Cardmember is undertaking a holiday on a 
cruise ship, all appropriate benefits will apply 
when the Cardmember is on board the cruise ship, 
whilst the Cardmember is embarking or 
disembarking. The INSURER will not pay for the 
costs of air-sea rescue or emergency transfer ship 
to shore. 

ــتن  ــى مــ ــازة علــ ــي إجــ ــب فــ ــة ذاھــ ــو البطاقــ ــان عضــ إذا كــ
ــدما  ــبة عنــ ــا المناســ ــة المزایــ ــیاحیة، فســــتطبق كافــ ــفینة ســ ســ

ــتن  ــى مـ ــة علـ ــو البطاقـ ــون عضـ ــاء یكـ ــیاحیة، أثنـ ــفینة السـ السـ
ا أ نكـــو ا. لـــن تـــدفع شـــركة م مغـــادرً عضـــو البطاقـــة قادمـــً

التــــأمین مقابــــل تكــــالیف اإلنقــــاذ مــــن البحــــر عــــن طریــــق 
 الجو أو النقل الطارئ للسفینة إلى الشاطئ.
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HOME: The Cardmember’s principal place of 
residence in the COUNTRY OF DEPARTURE. 

ــزل ــان اإلالمنـ ــة: مكـ ــو البطاقـ ــي لعضـ ــة الرئیسـ ــد  قامـ ــي بلـ فـ
 المغادرة.  

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

یــــــب أو : العمــــــل الــــــذي یتضــــــمن التركالعمـــــل الیـــــدوي
ــیانة أ ــع أو الصــــ ــد والتجمیــــ ــدوي للمعــــ ــلیح الیــــ ات التصــــ

ربائیـــــة أو المیكانیكیـــــة أو الھیدرولیكیـــــة (بخـــــالف مـــــا الكھ
ــة  ــة أو خاصــــ ــرافیة بحتــــ ــة/ إشــــ ــفة إداریــــ ــون بصــــ یكــــ
بالمبیعـــــات أو اإلدارة) أو مزاولـــــة مھنـــــة الســـــباك أو فنـــــي 
ــار أو  ــوتیات أو نجــــ ــي صــــ ــارة أو فنــــ ــاء أو اإلنــــ الكھربــــ

ــور أو ــي دیكــ ــان/ فنــ اء، أو دھــ ــّ ــدوي مــــن بنــ ــل الیــ أي  العمــ
  طعام).القدیم تنوع (بخالف صناعة 

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

: التعـــــرض إلصـــــابة بدنیـــــة أو لحــــاالت الطبیــــة الطارئــــةا
ــو  ــل عضـ ــن قبـ ــع مـ ــر متوقـ ــاجئ وغیـ ــرض مفـ ــابة بمـ اإلصـ
ــول  ــرورة الحصـ ــى ضـ ــؤدي إلـ ــا یـ ــة ممـ ــاء رحلـ ــة أثنـ البطاقـ
ــد  ــى یـ ــفیات علـ ــادات أو مستشـ ــي عیـ ــوري فـ ــالج فـ ــى عـ علـ

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

ــیة ــة المرضــ ــودمال الحالــ ً وجــ ــبقا ــ ة مســ ــی ة: أي حالــ  ةمرضــ
ــودة ق ــة موجـــ ــل أو عقلیـــ ــو بـــ ــبب لعضـــ ــة و/أو تتســـ الرحلـــ

ــألم  ــة و/أو شــــخص معــــال بــ أو ضــــائقة جســــدیة أو البطاقــ
ــد  ــة لحتقییـ ــھ العادیـ ــرركتـ ــكل كبیـ ــى بشـ ــك (علـ ــي ذلـ ــا فـ ، بمـ

 سبیل المثال ال الحصر):
 

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

ـــ  الحالــــة التــــي یكــــون - ا عضــــو البطاقــــة علــــى فیھـ
قائمـــــة انتظـــــار للحصـــــول علـــــى معالجـــــة فـــــي 

 مستشفى؛  
-  A condition referred to a medical specialist or 

the cause of in-patient TREATMENT within the 
six months prior to the TRIP; 

ــا - ــي تحـ ــة التـ ــي الحالـ ــي أو التـ ــائي طبـ ــى أخصـ ل إلـ
ــون  ــي اتكـ ــي تلقـ ــبب فـ ــالجلسـ ــي  العـ ــفى الفـ مستشـ

 خالل ستة أشھر قبل الرحلة؛
-  Any mental condition including fear of flying 

or other travel phobia; 
أي حالـــة عقلیـــة تشـــمل الخـــوف مـــن الطیـــران أو  -

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

been provided by a medical practitioner. 
 

فیھــــا الطبیــــب المعــــالج  یشــــخصالحالــــة التــــي  -
 الحالة بأنھا عضال وفي مراحلھا األخیرة؛

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

ــراءات  ــرابات أو اإلجــــ ــةاإلضــــ ــن العمالیــــ ــكل مــــ : أي شــــ
ــراءات  ــكال اإلجـ ــةأشـ ــل  العمالیـ ــن قبـ ــا مـ ــم تنظیمھـ ــواء تـ سـ

ــة أم ــة نقابیـ ــا  لجنـ ــتم اتخاذھـ ــي یـ ــ ال والتـ ــع أبنیـ ــد  وة منـ تقییـ
 لبضائع أو تقدیم الخدمات.أو التدخل في إنتاج ا

TREATMENT: Surgical or medical procedures, the 
sole purpose of which is the cure or relief of acute 

ــة ــي المعالجــــ ــة، التــــ ــة أو الطبیــــ ــراءات الجراحیــــ : اإلجــــ
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illness or injury. ــون ا ــة أیكـ ــا معالجـ ــد منھـ ــدف الوحیـ ــدة یـــ و التخفلھـ ــن حـ ف مـ
 مرض أو إصابة.

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

خــــالل  المغطــــى بالتــــأمین: یكــــون عضــــو البطاقــــة الرحلــــة
ــالت  ــة أو رحـــ ــرحالت الخاصـــ ــن الـــ ــدود مـــ ــدد ال محـــ عـــ
ــالم،  ــول العـ ــادرة حـ ــد المغـ ــي بلـ ــي فـ ــدأ وتنتھـ ــي تبـ ــل التـ العمـ

ــاه  ــد أقصـــ ــوم م 91لحـــ ــون یـــ ــك تكـــ ــع ذلـــ ــل؛ ومـــ تواصـــ
ــرة ع ــة مقتصــــ ــى التغطیــــ ــ  183لــــ ــتم یــــ ــة یــــ وم إجمالیــــ

ــیتھا خـــارج  بلـــد المغـــادرة فـــي أي فتـــرة مكونـــة مـــن تمضـ
 شھر.   12

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

ــة  ــو البطاقــ ــیكون عضــ ــأمینســ ــى بالتــ ــة  المغطــ ــد مزاولــ عنــ
ــرط أ ــتویة، شــ ــات الشــ ــت الریاضــ ــالي الوقــ ــاوز إجمــ ال یتجــ

ــة فــــي ــو البطاقــ ــیھ عضــ ــك  الــــذي یمضــ ــاركة فــــي تلــ المشــ
ــطة  ــى وباإل 17األنشــ ــد أقصــ ــوم كحــ ــال لیــ ــرة كــــ جمــ ل فتــ

 سنویة للتأمین.
 

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

ــتویة ــات الشــ ــزلج عالریاضــ ــدرات : التــ ــارج منحــ ــى أو خــ لــ
منحـــــدرات  أو خـــــارجالتـــــزلج، التـــــزلج بـــــاللوح علـــــى 

التزحلــــــق ، الجلیســــــیر ســــــكیینج، توبوجــــــانینجالتــــــزلج، ال
علــــى الجلیــــد فــــي الھـــــواء الطلــــق فــــي حلبــــات عامـــــة 

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

عنــــد المشــــاركة  المغطــــى بالتــــأمینیكــــون عضــــو البطاقــــة 
ــا ھــــو معــــرف فــــي معنــــى  ــتویة، كمــ ــات الشــ فــــي الریاضــ

ال یتجـــــاوز إجمـــــالي الوقـــــت الـــــذي لمـــــات، شـــــرط أالك
ــو البطا ــیھ عضـ ــي ایمضـ ــة فـ ــطة لقـ ــك األنشـ ــي تلـ ــاركة فـ مشـ

كحـــــد أقصـــــى وباإلجمـــــال لكـــــل فتـــــرة ســـــنویة  یـــــوم 17
 للتأمین.

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

ــة  ــو البطاقــــ ــون عضــــ ــأمینال یكــــ ــى بالتــــ  دعنــــــ  المغطــــ
ــزلج ع ــات التـــ ــي ریاضـــ ــاركة فـــ ــات أو المشـــ ــر المطبـــ بـــ

ــوكي  ــوبتر، أو الھــــ ــائرات الھلیوكــــ ــطة طــــ ــزلج بواســــ التــــ
الجلیـــــــدي أو الزحافــــــــات الثلجیـــــــة أو الباراســــــــكیینج أو 
الســــــكیلیتون أو القفــــــز التزلجــــــي أو ســــــباقات التــــــزلج أو 

 سكي ستانتنج.ال
  
Special Conditions applying Off-Piste  ارج منحدرات التزلجخمطبقة   خاصةشروط 
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The INSURER expects the Cardmember to comply 
with the following guidelines: 

تتوقـــع شـــركة التـــأمین مـــن عضـــو البطاقـــة االمتثـــال إلـــى 
 التوجیھات التالیة:

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

یجـــــب علـــــى عضـــــو البطاقـــــة مراعـــــاة قواعـــــد  •
ــك  ــود شــ ــال وجــ ــي حــ ــة. وفــ ــع أو المنطقــ المنتجــ
بــــذلك الخصــــوص، علــــى عضــــو البطاقــــة إتبــــاع 

 سیاحي المحلي. نصائح الدلیل أو المرشد ال
• Where off-piste is only allowed in the 

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

ــدر التـــــــزلج مســـــــموح  • ــدما یكـــــــون منحـــــ عنـــــ
ــاع  ــب إتبــ ــیاحي، یجــ ــل ســ ــة دلیــ ــتخدام برفقــ االســ

 نصائح الدلیل السیاحي بدقة.
• Inexperienced skiers or snowboarders should 

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

ـــ ال ی • ھم وز للمتــــــزلجین ممــــــن ال خبــــــرة لــــــدیجـــ
ــان  ــزلج إال إذا كـــ ــدر التـــ ــارج منحـــ ــروج خـــ الخـــ

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

exercise common sense and follow sensible 
local practices.  

كقاعـــــدة عامـــــة، یجـــــب علـــــى عضـــــو البطاقـــــة  •
ــلیم ــس الســـ ــة الحـــ ــاع ممارســـ ــات  وإتبـــ الممارســـ

 .المحلیة المعقولة
  
BENEFITS المزایا 
1.       ASSISTANCE SERVICES 1- خدمات المساعدة 
The Cardmember is entitled to obtain: :یحق لعضو البطاقة الحصول على 
  
1.1  MEDICAL EMERGENCY ASSISTANCE 1-1 المساعدة الطبیة الطارئة 
  
REFERRALS TO MEDICAL SERVICES: الطبیة: الخدمات التحویل لتلقي 
ASSISTANCE DEPARTMENT will refer the 
beneficiary to physicians, hospitals, clinics, 
ambulances, private duty nurses, dentists, dental 
clinics, services for the disabled, opticians, 
ophthalmologists, pharmacies, suppliers of 
contact lenses and medical aid equipment. 

ــوم ــاعدة  یقـــ ــم المســـ ــل قســـ ــاء بتحویـــ ــى أطبـــ ــتفید إلـــ المســـ
ــات  ــعاف وممرضـــ ــیارات إســـ ــادات وســـ ــفیات وعیـــ ومستشـــ
مناوبــــــات خاصــــــة وأطبــــــاء أســــــنان وعیــــــادات أســــــنان 

ــدمات خا ــائي وخــــ ــاقین وأخصــــ ــة بالمعــــ ــریاتصــــ  البصــــ
ــاء عیــــ  ــقة  ونوأطبــ ــات الالصــ ــیدلیات ومــــزودي العدســ وصــ

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

ــروف ع ــة أو ظـــ ــتدعت حالـــ ــك، إذا اســـ ــة ذلـــ ــو البطاقـــ ضـــ
ا إلـــى عضـــو البطاقـــة مــــن سیرســـل قســـم ا لمســـاعدة طبیبـــً

ــ  یة؛ (یتحمــــل عضــــو البطاقــــة حأجــــل تقیــــیم حالتــــھ الصــ
ــالیف  ــة وأي تكــ ــة طبیــ ــب  ومرســــ أي معالجــ ــة بالطبیــ خاصــ

وتخصـــــم مـــــن حســـــاب عضـــــو البطاقـــــة ومـــــع مراعـــــاة 
 من إیھ إي إم إي).  موافقةالحصول على 

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

إلـــــى لـــــدخول الالحـــــق ســـــینظم قســـــم المســـــاعدة عملیـــــة ا
ــات  ــأمین النفقـــ ــر، تـــ ــزم األمـــ ــب و، إن لـــ ــفى مناســـ مستشـــ

ــو  ــاب عضـ ــن حسـ ــم مـ ــي ستخصـ ــة (التـ ــع االطبیـ ــة ومـ لبطاقـ
 إي إم إي). من إیھ  موافقةالحصول على مراعاة  

  
DISPATCH OF NECESSARY MEDICINES WHICH 
CANNOT BE FOUND LOCALLY  

ــن  ــي ال یمكـــ ــروریة التـــ ــة الضـــ ــال األدویـــ ــداجإیإرســـ  اھـــ
 محلیًا

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

ــك،  ــة ذلـــ ــو البطاقـــ ــروف عضـــ ــة أو ظـــ ــتدعت حالـــ إذا اســـ
ــك م ــان ذلــ ــة، سیرموإذا كــ ــة القانونیــ ــن الناحیــ ا مــ ــً ــل كنــ ســ

ــو  ــع عضـــ ــى موقـــ ــة إلـــ ــة األدویـــ ــاعدة الطبیـــ ــم المســـ قســـ
ــة.  البطاقــــــة. (یتحمــــــل عضــــــو البطاقــــــة تكلفــــــة األدویــــ

 األدویة).ویتحمل قسم المساعدة تكلفة شحن 

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

لالصــــــقة المكســــــورة ااســــــتبدال النظــــــارات أو العدســــــات 
 المسروقة أو المفقودة أو

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

ــك،  ــة ذلـــ ــو البطاقـــ ــروف عضـــ ــة أو ظـــ ــتدعت حالـــ إذا اســـ
عدســــات بدیلــــة إلــــى  نظــــارات أوسیرســــل قســــم المســــاعدة 

ــة  ــة تكلفــ ــو البطاقــ ــل عضــ ــة. (یتحمــ ــو البطاقــ ــع عضــ موقــ
ــم ــل قســ ــة. ویتحمــ ــات الفعلیــ ــارات أو العدســ ــاعدة  النظــ المســ

 تكلفة شحنھا).

  
TRANSFER OF LOST OR FORGOTTEN 
PRESCRIPTIONS 

 الوصفات الطبیة التي یتم فقدھا أو نسیانھا ارسال

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

ا بمو ــً ــك ممكنـ ــون ذلـ ــدما یكـ ــیبعنـ ــانون، سـ ــب القـ ــم جـ ذل قسـ
الوصـــفات الطبیـــة مـــن  ارســـالالمســـاعدة جھـــوده لتســـھیل 

صــــیدلیة منــــزل عضــــو البطاقــــة إلــــى صــــیدلیة محلیــــة. 
ــ (یتح ــة وأيمـــ ــة األدویـــ ــة تكلفـــ ــو البطاقـــ ــوم  ل عضـــ رســـ

 متعلقة بالوصفات الطبیة).
  
1.2      LEGAL ASSISTANCE  1-2  المساعدة القانونیة 
  
LAWYER REFERRALS میناإلحاالت إلى المحا 
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. 

ــ  ــاعدة بإحــ ــم المســ ــیقوم قســ ــاطقیســ ــامین نــ ــى محــ ن االت إلــ
ــاق  ــمن النطـــ ــفر ضـــ ــد الســـ ــي بلـــ ــة فـــ ــة اإلنجلیزیـــ باللغـــ
ا، ســــتتم  الجغرافــــي. وفــــي حــــال طلــــب ذلــــك وكــــان متاحــــً

 محامین ناطقین بلغات أخرى. ىاإلحاالت إل
  
LEGAL ASSISTANCE المساعدة القانونیة 
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If the Covered Person is jailed (or threatened to 
be), ASSISTANCE DEPARTMENT will appoint and 
advance the fees of a lawyer up to US$ 1,000 (to 
be charged to Cardmembers' Account and subject 
to authorisation by AEME). 

ــى إذ ــأمین ا تعــــــرض الشــــــخص المغطــــ ــجن (أو بالتــــ للســــ
ــیدفع  ا وســ ــً ــاعدة محامیــ ــم المســ ــیعین قســ ــھ)، ســ ــد بــ التھدیــ

ــدًما  ــھ مقــ ــىأتعابــ ــل إلــ ــغ یصــ ــي  دوالر 1,000 لمبلــ أمریكــ
ــاة  ــة ومـــــع مراعـــ ــو البطاقـــ (تخصـــــم مـــــن حســـــاب عضـــ

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

ــى  ــأمین إذا تعــــــرض الشــــــخص المغطــــ ــجن (أو بالتــــ للســــ
ــ  ً  دفع قســـم المســـاعدة ســـند الكفالـــةیالتھدیـــد بـــھ)، سـ  مقـــدما

ـــ ل ــ  10,000 ىمبلـــــغ یصـــــل إلـــ ي (تخصــــــم دوالر أمریكـــ
ــاة  ــع مراعـ ــة ومـ ــو البطاقـ ــاب عضـ ــن حسـ ــى مـ ــول علـ الحصـ

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

فـــــي حالـــــة الحـــــبس أو المكـــــوث فـــــي المستشـــــفى وفـــــي 
الظــــــروف التــــــي تســــــتدعي خــــــدمات متــــــرجم فــــــوري، 

ـــ  ت الضـــــروریة (التـــــي اســـــیجري قســـــم المســـــاعدة الترتیبــ
ــاب ع ــن حســـ ــم مـــ ــوتخصـــ ــاة  ضـــ ــع مراعـــ ــة ومـــ البطاقـــ

 من إیھ إي إم إي).  موافقةالحصول على 
  
1.3  PERSONAL ASSISTANCE 1-3  المساعدة الشخصیة 
ASSISTANCE DEPARTMENT will endeavour to 
provide: 

 سیبذل قسم المساعدة جھوده لتوفیر:

• Information for preparing a journey  • حلةلإلعداد للر  تمعلوما 
• Information on visas, passports  • سفرمعلومات حول التأشیرات وجوازات ال 
• Information on inoculation requirements for 

foreign travel  
 للخارجمعلومات عن متطلبات التلقیح للسفر  •

• Information on customs and duty regulations,  • جمركیة  لمعلومات حول اللوائح ا 
• Information on foreign exchange rates and 

value added taxes  
أســـــــعار صـــــــرف العمـــــــالت معلومـــــــات حـــــــول  •

 وضرائب القیم المضافة
• Referrals to American Express Travel Service 

Offices World-wide  
مكاتـــــب خـــــدمات الســـــفر الخاصـــــة إحـــــاالت إلـــــى  •

 حول العالمبأمیریكان اكسبریس  
• Referrals to Embassies or Consulates  • اإلحاالت إلى السفارات والقنصلیات 
• Referrals to Interpreters  • اإلحاالت إلى المترجمین الفوریین 
  
1.4  TRAVEL ORIENTED EMERGENCY 
 ASSISTANCE  CASH ADVANCES 

 المساعدة الطارئة المتعلقة بالسفر  1-4
 النقدیة السلفیات 

In the event of lost or stolen cash, Travellers 
Cheques, credit and charge cards or in the event 
that there are no American Express Travel Service 
Offices or ATMs available at the Cardmember's 

ــیكات  ــة أو الشــ ــوال النقدیــ ــرقة األمــ ــدان أو ســ ــال فقــ فــــي حــ
الســــیاحیة أو بطاقــــات االئتمــــان أو الخصــــم أو فــــي حــــال 
ــان  ــة بأمیریكــ ــفر الخاصــ ــدمات الســ ــوفر مكاتــــب خــ ــدم تــ عــ

ــ  ــراف آلــ ــزة صــ ــبریس أو أجھــ ــي ياكســ ــو  فــ ــع عضــ موقــ
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location, ASSISTANCE DEPARTMENT shall advance 
cash to the Cardmember up to US$ 1,000 (to be 
charged to Cardmember's Account and subject to 
authorisation by the AEME). 

ة نقدیـــــة إلـــــى یعدة ســـــلفالبطاقـــــة، سیرســـــل قســـــم المســـــا
ــى  ــة حتـــ ــو البطاقـــ ــم د 1,000عضـــ ــي (تخصـــ والر أمریكـــ

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

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

إرســــال الرســــائل العاجلــــة مــــن قبــــل عضــــو البطاقــــة إلــــى 
أقاربـــھ أو شــــركاءه فــــي العمــــل أو أصــــدقائھ المقیمــــین فــــي 

 بلد إقامتھ والعكس بالعكس.  
 

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

ــة  ــاعدة المتعلقــ ــدیم المســ ــى تقــ ــاعدة علــ ــم المســ ــیعمل قســ ســ
ــ  مــــا ســــیزود التعرف علــــى موقــــع األمتعــــة المفقــــودة كبــ

حــــول  منــــتظم بأحــــدث المعلومــــات بشــــكل ةعضــــو البطاقــــ 
 . األمتعة  موقعحالة 

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

ــدان أ ــال فقــ ــي حــ ــبریس وفــ ــان اكســ ــة أمریكــ ــرقة بطاقــ  ســ
ق بإثبـــــــــات الشخصـــــــــیة و أي أوراق تتعلـــــــــ أ الذھبیـــــــــة

ــم  ــیعمل قســ ــوطن، ســ ــى الــ ــودة إلــ ــة العــ ــروریة لرحلــ والضــ
المســــاعدة علــــى تقــــدیم المســــاعدة فیمــــا یتعلــــق باســــتبدالھا. 

ــودة إلــــ  ــل للعــ ــذاكر النقــ ــرقة تــ ــدان أو ســ ــال فقــ ــي حــ ى وفــ
 لمبلـــغ یصـــل إلـــىالـــوطن، ســـیتم تـــوفیر بـــدیل لتـــذاكر النقـــل 

دوالر أمریكـــــي (تخصـــــم مـــــن حســـــاب عضـــــو  1,000
ــع البطا ــة ومـ ــاة قـ ــى مراعـ ــول علـ ــةالحصـ ــھ إي  موافقـ ــن إیـ مـ

 إم إي).
   
2     MEDICAL ASSISTANCE BENEFITS 2- مزایا المساعدة الطبیة 
  
2.1 REPATRIATION EVACUATION 2-1 الترحیل إلى الوطن 
Additional travelling costs incurred in repatriating 
the Cardmember to the COUNTRY OF DEPARTURE 
when recommended by ASSISTANCE 
DEPARTMENT Senior Medical Officer. The 
INSURER will pay for the cost of a medical escort if 
considered necessary. Also, the INSURER will pay 
the additional travelling and reasonable 
accommodation costs incurred in returning to the 
Cardmember's HOME address the Cardmember's 
spouse or common law or same sex partner 
and/or the Cardmember's children accompanying 

ـــ لیف الســــفر اإلضــــافیة التــــي یــــتم تحملتكــــا ل ھــــا فــــي ترحیـ
ــك  ــون ذلــ ــدما یكــ ــادرة عنــ ــد المغــ ــى بلــ ــة إلــ ــو البطاقــ عضــ
ــم  ــي قســــ ــي األول فــــ ــؤول الطبــــ ــن المســــ ــیة مــــ بتوصــــ

ة المســــاعدة. ســــتدفع شــــركة التــــأمین مقابــــل تكلفــــة المرافقــــ 
ــركة  ــتدفع شـــ ــا ســـ ــروریة. كمـــ ــرت ضـــ ــة إذا اعتبـــ الطبیـــ

ــة ا ــافیة واإلقامـــ ــفر اإلضـــ ــالیف الســـ ــأمین تكـــ ــة التـــ لمعقولـــ
ــي الترح ــا فـ ــتم تحملھـ ــي یـ ــوالتـ ــى عنـ ــل إلـ ــو یـ ــزل عضـ ان منـ

ــل  ــام أو المماثــ ــانون العــ ــریك بالقــ ــة أو الشــ ــة، زوجــ البطاقــ
فــــي الجــــنس لعضــــو البطاقــــة و/أو أطفــــال عضــــو البطاقــــة 
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the Cardmember on the TRIP and subject to being 
covered under this Group - Policy. 

فـــي الرحلـــة، مـــع مراعـــاة أن لعضـــو البطاقـــة  المصـــاحبین
 بموجب الوثیقة الجماعیة ھذه. مغطاة بالتأمینتكون  

 
 

 

2.2  REPATRIATION OF REMAINS 2-2  جثمان المتوفى إعادة 
a.  Transportation costs of returning the 

Cardmember's body to the HOME in the 
COUNTRY OF DEPARTURE or alternatively 

 

إلعــــادة جثمــــان عضــــو البطاقــــة إلــــى  تكــــالیف النقــــل -أ
 منزلھ في بلد المغادرة أو 

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

 

حــــرق جثمــــان عضــــو البطاقــــة فــــي الخــــارج وتكــــالیف  -ب
 المغادرة أو دلإلى منزلھ في ب الرمادالنقل إلعادة 

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

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

  
2.3  ADDITIONAL COST FOR 
 ACCOMMODATION 
 

 ضافیة لإلقامةالتكالیف اإل 2-3

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

ــركة  ــدفع شـ ــة، تـ ــة الطبیـ ــن الناحیـ ــك مـ ــب ذلـ ــال طلـ ــي حـ فـ
ــي ــة فـ ــالیف اإلقامـ ــأمین تكـ ــل  التـ ــة قبـ ــو البطاقـ ــادق لعضـ الفنـ

ــادرة ( ــد المغــ ــى بلــ ــھ إلــ ــوم  100عودتــ ــل یــ ــن كــ دوالر عــ
 أیام). 5لمدة 

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

the room. 
b.  anything mentioned in Section 5 General 

Exclusions. 

 تكالیف اإلقامة غیر تكلفة الغرفة.  -أ
االســـــتثناءات  - 5أي شـــــيء مـــــذكور فـــــي القســـــم   -ب

 العامة.

  
2.4  ADDITIONAL TRAVEL EXPENSES 2-4  فیةنفقات السفر اإلضا 
In the event of repatriation of the Cardmember 
and/or his/her dependents, the INSURER will pay 
additional travel expenses arranged by the 
INSURER for the other person covered under the 
Group Policy to return to the COUNTRY OF 
DEPARTURE, provided that the original travel 
ticket cannot be used. 

فــــي حــــال ترحیــــل عضــــو البطاقــــة و/أو المعــــالین مــــن 
ت ســـفر إضـــافیة تقــــوم قبلـــھ، ســـتدفع شـــركة التــــأمین نفقـــا

 شـــــركة التـــــأمین بترتیبھـــــا للشـــــخص اآلخـــــر المغطـــــى
لعــــودة إلــــى بلــــد بموجــــب الوثیقــــة الجماعیــــة ل بالتــــأمین

 غــــادرة، شــــرط أن تكــــون تــــذكرة الســــفر األصــــلیة غیــــرلما
 ممكنة االستخدام.

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

 االستثناءات العامة. - 5أي شيء مذكور في القسم 
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2.5  VISIT OF A CLOSE RELATIVE 2-5  من الدرجة األولىرة أحد األقرباء زیا 
In the event of in-patient treatment of the 
Cardmember and/or his/her dependents for more 
than 7 consecutive days, the INSURER will pay for 
the cost of a round trip ticket for a CLOSE 
RELATIVE, living in the COUNTRY OF DEPARTURE, 
to enable him/her to visit the hospitalised person 
at the overseas location. 

فــــي حــــال تلقــــي عضــــو البطاقــــة و/أو المعــــالین مــــن قبلــــھ 
أیـــــام متواصـــــلة،  7فـــــي مستشـــــفى ألكثـــــر مـــــن  للعـــــالج

ــد  ــاب ألحـ ــاب وإیـ ــذكرة ذھـ ــة تـ ــأمین تكلفـ ــركة التـ ــتدفع شـ سـ
یعیشــــون فــــي بلــــد  ، الــــذینمــــن الدرجــــة األولــــىاألقربــــاء 

درة، لیـــــتمكن مـــــن زیـــــارة الشـــــخص المقـــــیم فـــــي المغـــــا
 شفى في مكان ما في الخارج.المست

  
2.6  RETURN HOME OF CHILDREN 2-6  ألطفال إلى المنزلإعادة ا 
Additional travelling costs incurred in returning 
each dependent, being a child under 15 years of 
age, to the HOME address in the COUNTRY OF 
DEPARTURE if incapacity of the responsible 
Cardmember leaves such child unsupervised. A 
competent person will be provided to accompany 
the child HOME. 

ــادة كـــل  ــا فـــي إعـ ــتم تحملھـ ــافیة التـــي یـ ــفر اإلضـ ــالیف السـ تكـ
ــًال د ــون طفــ ــال، یكــ ــن ومعــ ــوا 15ن ســ ــى عنــ ــنة، إلــ ن ســ

ــ  ــو البطاقـــ ــن عضـــ ــادرة إذا كلـــ ــد المغـــ ــي بلـــ ــھ فـــ ة منزلـــ
ــل دون  ــك الطفـــ ــرك ذلـــ ــى تـــ ــادر علـــ ــر قـــ ــؤول غیـــ المســـ

لمرافقــــة الطفــــل  تصخــــ ممراقبــــة. وســــیتم تــــوفیر شــــخص 
 في المنزل. 

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

أي تكـــــالیف للســـــفر جـــــًوا تتجـــــاوز الســـــفر علـــــى مـــــتن 
ــة  ــبرحلــــ ــاه واحــــ ــادیة/ اتجــــ ــة االقتصــــ ــى الدرجــــ د علــــ

 السیاحیة لكل طفل یجب إعادتھ. 
  
2.7  MEDICAL ASSISTANCE TO CHILDREN AT 
 HOME 

 في المنزل الالمساعدة الطبیة لألطف  2-7

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

فـــال عضـــو البطاقـــة أطفـــي حـــال مـــرض أو إصـــابة أحـــد 
ــو ــن ھــ ــن  ممــ ــزل  15دون ســ ــي المنــ ــھ فــ ــد تركــ ــنة عنــ ســ

ــف ــاء ســـ ــادرة، أثنـــ ــد المغـــ ــارج بلـــ ــة خـــ ــو البطاقـــ ر عضـــ
الصــــحیة للطفــــل وإبقــــاء ســــیراقب قســــم المســــاعدة الحالــــة 

ــل أو  ــیم أي نقــ ــیتم تنظــ ــة علــــى إطــــالع. وســ ــو البطاقــ عضــ
ــن  ــد مـ ــا بعـ ــل فیمـ ــھ الطفـ ــاج إلیـ ــفى یحتـ ــى المستشـ ــال إلـ إدخـ

ــاعدة  ــم المســ ــل قســ ــو وخقبــ ــاب عضــ ــن حســ ــك مــ ــم ذلــ صــ
إم  مـــن إیـــھ إي إذنطاقـــة ومـــع مراعـــاة الحصـــول علـــى الب

 إي. 
 

  
What is not covered under Section 2 MEDICAL 
ASSISTANCE BENEFITS:  

 -2األمــــور غیــــر المشــــمولة بالتغطیــــة تحــــت القســــم رقــــم 
 مزایا المساعدة الطبیة:

a. costs in excess of US$ 250 which have not 
been authorised by the INSURER in advance 
(when the Cardmember has not been 
physically prevented through the 

ــاوز  -أ ــي تتجـــ ــالیف التـــ ــي  250التكـــ ــي والتـــ دوالر أمریكـــ
ــتم  ــم یــ ــى لــ ــول علــ ــةالحصــ ــل  موافقــ ــن قبــ ــأنھا مــ بشــ

ــ ــأمین ركة الشـــ ــ تـــ ــبكل بشـــ ــدما ال یق مســـ ــون (عنـــ كـــ
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Cardmember's medical condition from 
contacting the INSURER).  

ــبب الح ــي بســ ــكل فعلــ ا بشــ ــً ــة ممنوعــ ــو البطاقــ ــة عضــ الــ
االتصــــــال بشــــــركة الصــــــحیة لعضــــــو البطاقــــــة مــــــن 

 التأمین).
 

b. PRE-EXISTING MEDICAL CONDITIONS. وجودمالالحاالت المرضیة  -ب ً  .ة مسبقا
c. pre-planned or pre-known medical 

TREATMENT abroad or travel undertaken 
solely for such purpose. 

ــ -ج ــا أو المعلومــ ــط لھــ ــة المخطــ ــة الطبیــ ــبقًا المعالجــ ة مســ
 أو السفر الذي یتم لذلك الغرض فقط. في الخارج

d. any cost for treatment or transportation in 
the COUNTRY OF DEPARTURE. 

 أي تكالیف للعالج أو النقل في بلد المغادرة. -د

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

ـــ ــالیف تت -ھــ ــابیع أي تكــ ــة أســ ــالل ثمانیــ ــل خــ ــق بالحمــ علــ
 من یوم الوالدة المقدر.

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

ر مــــا أي تكــــالیف یــــتم تحملھــــا فــــي بلــــد المغــــادرة غیــــ -و
ــو ــل عضــ ــل بنقــ ــوطن  یتصــ ــى الــ ــھ إلــ ــة أو جثمانــ البطاقــ

 من الخارج.

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

ــن  -ز ــھ مـ ــب لـ ــل مرتـ ــون النقـ ــدما ال یكـ ــالیف عنـ ــل أي تكـ قبـ
 مین.شركة التأ

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

أي تكــــــالیف یــــــتم تحملھــــــا عنــــــد مشــــــاركة عضــــــو  -ح
ــي  ــة فـــ ــتالبطاقـــ ــات الشـــ ــزلج الریاضـــ ــة: التـــ ویة التالیـــ

المطبـــــــات أو التـــــــزلج بواســـــــطة طـــــــائرات عبـــــــر 
ــوبت ــالھلیوكـــــ ــوكي الجلیـــــ ــات ر، أو الھـــــ دي أو الزحافـــــ

الثلجیــــــة أو الباراســــــكیینج أو الســــــكیلیتون أو القفــــــز 
 التزلجي أو سباقات التزلج أو السكي ستانتنج.

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

Exclusions.  
ــي ال -ي ــذكور فــــ ــيء مــــ ــم أي شــــ ــتثناءات -5قســــ  االســــ

 العامة.
  
3  PERSONAL ASSISTANCE BENEFITS 3-  مزایا المساعدة الشخصیة 
  
EMERGENCY RETURN HOME العودة الطارئة إلى الوطن 
The INSURER will pay all necessary additional 
travelling costs incurred in transporting the 
Cardmember HOME early from a TRIP (and, if 
required, back to the overseas location within the 
original period of the booked TRIP) as a result of 
the following: 
 

ــفر ا ــالیف الســ ــة تكــ ــأمین كافــ ــركة التــ ــتدفع شــ ــافیة ســ إلضــ
عضــــو البطاقــــة ریة التــــي یــــتم تحملھــــا فــــي نقــــل الضــــرو

ــن الرحلــــ  ــر مــ ــت مبكــ ــي وقــ ــوطن فــ ــى الــ ــزم إلــ ة (وإذا لــ
ــرة األ ــالل الفتـ ــارج خـ ــي الخـ ــا فـ ــان مـ ــى مكـ ــودة إلـ ــر، العـ مـ

 األصلیة للرحلة المحجوزة) كنتیجة لما یلي:

1. The sudden and unforeseen death or 
imminent demise, or the sudden and 
unforeseen hospitalisation due to serious 
accident or illness, of a CLOSE RELATIVE or 
BUSINESS ASSOCIATE in the COUNTRY OF 
DEPARTURE during the period of a TRIP which 

و المفـــــاجئ وغیـــــر المتوقـــــع، أ االحتضـــــارالوفـــــاة أو   -1
ــدخول ــ  الــ ــاجئ وغیــ ــى ال رالمفــ ــع إلــ ــفى المتوقــ مستشــ

ــب  ــر، لقریـــ ــرض خطیـــ ــادث أو مـــ ــبب حـــ ــن بســـ مـــ
ــ  ــ و شـــریك أ ة األولـــىالدرجـ ل فـــي بلـــد المغـــادرة عمـ

ــو  ــودة عضــ ــتدعي عــ ــا یســ ــة ممــ ــرة الرحلــ ــالل فتــ خــ
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requires the Cardmember's immediate return.  .البطاقة العاجلة 
 

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

ـــ الضــــــرر   -2 أو الســــــطو أو التعــــــرض  بب حــــــادثبســـ
ــؤثر ع ــق یـــ ــان أو حریـــ ــو لفیضـــ ــزل عضـــ ــى منـــ لـــ

د االعتیــــــادي فــــــي بلــــــ  عملــــــھو مكــــــان البطاقــــــة أ
ــدما ــادرة عنـــ ــارة  المغـــ ــاوز الخســـ ر دوال 2,000تتجـــ

ــة  ــو البطاقــ ــور عضــ ــون حضــ ــدما یكــ ــي أو عنــ أمریكــ
مطلـــــوب مـــــن قبـــــل الشـــــرطة فیمـــــا یخـــــص تلـــــك 

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

a CLOSE RELATIVE due to a PRE-EXISTING 
MEDICAL CONDITION  

مـــــن لقریـــــب  االحتضـــــاروفـــــاة أو  أي مـــــرض أو  -أ
ــى ــة األولــ ــیة  الدرجــ ــة مرضــ ــبب حالــ ــوموبســ دة جــ

 ً  .مسبقا
b.  Any costs when the transportation has not 

been arranged by the INSURER. 
نـــدما ال یكـــون النقـــل مرتـــب لـــھ مـــن أي تكـــالیف ع  -ب

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

economy/tourist class ticket for each 
Cardmember. 

أي تكـــــالیف ســـــفر جـــــوي تتجـــــاوز تـــــذكرة الفئـــــة   -ج
 االقتصادیة/ السیاحیة لكل عضو بطاقة.

d.  Anything mentioned in Section 5 General 
Exclusions. 

ــذ  -د ــيء مـــ ــم أي شـــ ــي القســـ ــتثناءات  -5كور فـــ االســـ
 العامة.

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

الشـــروط العامـــة المطبقـــة علـــى كافـــة أجـــزاء ھـــذه   -ھـ
 الوثیقة الجماعیة.

  
4  GENERAL CONDITIONS 4-  الشروط العامة 
  
1. The Cardmember must take all reasonable 

steps to avoid or minimise any claim. 
 

ــة الخطــــوات  یجــــب  -1 ــاذ كافــ ــة اتخــ علــــى عضــــو البطاقــ
 لة لتجنب أو الحد من أي مطالبة. المعقو

2. The Cardmember must avoid needless 
exposure to peril except in an attempt to save 
human life. 

ضــــو البطاقــــة تجنــــب التعــــرض دون یجــــب علــــى ع  -2
ــي ــتث داعــ ــاطر باســ ــل ألي مخــ ــن أجــ ــون مــ ــا یكــ ناء مــ

 اح.  إنقاذ أرو
 

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

ــتبذل   -3 ــأمینســ ــركة التــ ــق  شــ ــن لتطبیــ ــد ممكــ ــل جھــ كــ
ملــــــة مــــــن الخــــــدمات فــــــي جمیــــــع المجموعــــــة الكا

ــروالظـــــروف ا ــا الشـــ ــي تملیھـــ ــد لتـــ ــام. وقـــ ط واألحكـــ
لجغرافیــــــة البعیــــــدة أو الظــــــروف تحــــــول المواقــــــع ا

ــ  تقــــــدیم ة غیــــــر المتوقعــــــة دون المحلیــــــة المعاكســــ
ــادي  ــار العــ ــن الالمعیــ ــدممــ ــع  اتخــ ــي جمیــ ــن فــ ولكــ

ــي  ــاالت التـ ــاالحـ ــرض فیھـ ــتم التعـ ــعوبات،  یـ ــك الصـ لتلـ
 للتغطیة التأمینیة.  ستطبق المزایا المالیة الكاملة
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4. The Cardmember must comply with all the 

Terms and Conditions of this Group - Policy 
before a claim will be paid. The Cardmember 
must make no admission, offer, promise or 
payment without our prior consent. 

تثـــــال إلـــــى كافـــــة یجـــــب علـــــى عضـــــو البطاقـــــة االم  -4
ــذه ا ــام ھـ ــروط وأحكـ ــة شـ ــة الجماعیـ ــع أي لوثیقـ ــل دفـ قبـ

ــوز ل ــا ال یجـ ــة. كمـ ـــ مطالبـ ــراف بـ ــة االعتـ ــو البطاقـ عضـ
أي مبلــــــغ دون موافقتنــــــا أو عـــــرض أو وعــــــد دفـــــع 

 المسبقة. 
 

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

ــى   -5 ــؤدي إلـ ــد تـ ــة قـ ــة أو أي حادثـ ــة طارئـ ــوع حالـ ــد وقـ عنـ
ــة ــل أ مطالبــــ ــن المحتمــــ ــاوز أو مــــ ــالیف تتجــــ ن بتكــــ
ــاوز  ــة دوال 250تتجــ ــذه الوثیقــ ــب ھــ ــي بموجــ ر أمریكــ
ـــ  ة، یجـــــب علـــــى عضـــــو البطاقـــــة االتصـــــال الجماعیــ

ــأم ــركة التــ ــو بشــ ــون عضــ ــدما یكــ ــور عنــ ــل الفــ ین عــ
البطاقــــة قــــادًرا علــــى القیــــام بــــذلك وقبــــل تفــــویض 

 عضو البطاقة بأي تكالیف ونفقات. 

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

ــوق   -6 ــى حقـــ ــیطر علـــ ــأمین أن تســـ ــركة التـــ ــق لشـــ یحـــ
ــة أو  ــویة مطالبـ ــي أو تسـ ــدفاع فـ ــي الـ ــة فـ ــو البطاقـ عضـ

ــر  ــرف آخــ ــد طــ ــا ضــ ــراءات لمنفعتنــ ــاذ إجــ ــع اتخــ مــ
ــي تلــــ  ــل فــ ــدیر الكامــ ــع بالتقــ ــوز التمتــ ــائل. یجــ ك المســ

ــ  ــدفع إلـ ــت، أن تـ ــي أي وقـ ــأمین، فـ ــركة التـ ــو لشـ ى عضـ
الوثیقـــــة البطاقـــــة مســـــؤولیتنا الكاملـــــة بموجـــــب ھـــــذه 

ــؤولیة  ــك أي مســ ــد ذلــ ــرتبط بعــ ــث ال تــ ــة بحیــ الجماعیــ
بشـــركة التـــأمین بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال أو كنتیجـــة 

 التخاذ ذلك اإلجراء. 
 

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

ــي   -7 ــھ أن یعطـــ ــة علیـــ ــو البطاقـــ ــل عضـــ ــم ترحیـــ إذا تـــ
ــر  ــفر غیــــ ــذاكر ســــ ــة أي تــــ ــأمین مزیــــ ــركة التــــ شــــ

ــت ــن أن یســ ــن الممكــ ــي مــ ــتخدمة والتــ ــو مســ خدمھا عضــ
 البطاقة بخالف ذلك. 

 
8. The Cardmember must give the INSURER 

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

عضــــو البطاقــــة إشــــعار خطــــي إلــــى  یرســــلیجــــب أن   -8
ــ  ة، شـــركة التـــأمین بـــأي حـــدث قـــد یـــؤدي إلـــى مطالبـ

اقــــة إلــــى یــــوم مــــن عــــودة عضــــو البط 28خــــالل 
لـــــھ فـــــي بلـــــد المغـــــادرة. وكلمـــــا طلبـــــت شـــــركة منز

ــك ــأمین ذلــ ــص  التــ ــى الفحــ ــة إلــ ــو البطاقــ ــدم عضــ یتقــ
ــ  ــى نفقـ ــي علـ ــاة الطبـ ــة وفـ ــي حالـ ــأمین. وفـ ــركة التـ ة شـ

عضـــو البطاقـــة یحـــق لشـــركة التـــأمین إجـــراء فحـــص 
مـــا بعـــد الوفـــاة علـــى نفقـــة شـــرك التـــأمین. یجـــب علـــى 

تزویــــد شــــركة التــــأمین ببیــــان خطــــي  عضــــو البطاقــــة
ــة ی ــت مطالبــ ــى ثبــ ــب (علــ ــى جانــ ــة، إلــ ــو البطاقــ عضــ
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together with (at the Cardmember's own 
expense) all certificates, information, evidence 
and receipts that the INSURER requires. 
 

ــة) كا ــو البطاقــ ــة عضــ ــات نفقــ ــھادات والمعلومــ ــة الشــ فــ
التـــــي قـــــد تطلبھـــــا شـــــركة واألدلـــــة واإلیصـــــاالت 

 التأمین. 

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

إذا تــــم تقــــدیم أي مطالبــــة تنطــــوي علــــى احتیــــال أو إذا   -9
یـــــال للحصـــــول اســـــتخدمت أي وســـــائل أو أجھـــــزة احت

تصــــبح ھــــذه ا التــــأمین، علــــى أي مزیــــة بموجــــب ھــــذ
ــط  ــادرة قســـ ــم مصـــ ــة وتمـــ ــة الغیـــ ــة الجماعیـــ الوثیقـــ

ــت ا ــا تمــ ــب رد أي مزایــ ــا یتوجــ ــدفوع. كمــ ــأمین المــ لتــ
 المطالبة بھا والحصول علیھا إلى شركة التأمین.   

 
10. The Cardmember will be required to 

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

ا مـــــن عضـــــو البطاقـــــة أن یعـــــوض  -10 ســـــیكون مطلوبـــــً
ــب  ــن طلـ ــد مـ ــھر واحـ ــالل شـ ــأمین، خـ ــركة التـ ــركة شـ شـ

ـــ التــــأمین الموجــــھ إلــــى عضــــو الب الیف أو طاقــــة، أي تكـ
ــأمین نیابــــة عــــن عضــــو  ــات دفعتھــــا شــــركة التــ نفقــ

 اقة والتي ال تغطیھا شروط ھذا التأمین. البط

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

ــب  -11 ــة بموجــ ــدمات المؤمنــ ــا والخــ ــة المزایــ ــتقدم كافــ ســ
ــذه ال ــد ھــ ــوانین البلــ ــاة قــ ــع مراعــ ــة مــ ــة الجماعیــ وثیقــ

 وقعت فیھ الحادثة التي أدت إلى المطالبة.  الذي

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

ــ  -12 ــي أي ریاضـــ ــاركة فـــ ــد المشـــ ــي عنـــ ــاط فـــ ة أو نشـــ
ســــــتثناءات ى بموجــــــب االالعطــــــالت (غیــــــر مســــــتثن

ــة أن یقبـــل ویتبـــع  ــى عضـــو البطاقـ ــة)، یجـــب علـ العامـ
 تعلیمــــات وإشــــراف الخبــــراء المــــؤھلین فــــي الریاضــــة

أو النشـــاط المعنـــي، كمـــا یجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة 
اســـــتخدام كافـــــة المعـــــدات واألدوات الواقیـــــة وحمایـــــة 

 العینین.  
13. The following sports and activities are not 

covered : American football; boxing; bungee 
jumping; flying (other than as a fare-paying 
passenger in a licensed passenger-carrying 
aircraft); go karting; hang gliding; hot air 
ballooning; martial arts; microlighting; 
mountain biking; mountaineering; motor 
rallies; parachuting; paragliding; piloting an 
aircraft; polo; potholing; rock climbing; rugby; 
Tour Operator safari using guns; white water 
canoeing; yachting more than 20 nautical 
miles from the nearest coastline; the 
following WINTER SPORTS activities: 
bobsleigh, heli skiing, ice hockey, luge, 
paraskiing, skeleton, ski jumping, ski racing, 

ــر الری -13 ــة غیـــ ــات التالیـــ ــأمیناضـــ ــاة بالتـــ ــرة : مغطـــ كـــ
مالكمــــــة؛ القفــــــز بالمطــــــاط؛ الالقــــــدم األمریكیــــــة؛ 

ــافرین الــــذین یــــدفعون أجــــر ة الطیــــران (بخــــالف المســ
ــارتینج ــة)؛ الكـــ ــل رخصـــ ــاب تحمـــ ــائرة ركـــ ــي طـــ  ؛فـــ

الفنـــــون  ؛؛ منطـــــاد الھـــــواء الســـــاخنلقفـــــز المظلـــــيا
ــكریة؛  ــایكروالیتنجالعســـ ــي  ؛مـــ ــدراجات فـــ ــوب الـــ ركـــ

القفـــــز  ؛اق الســـــیاراتل؛ تســـــلق الجبـــــال؛ ســـــباالجبـــــ
ــالمظال تجریــــــب  ت الباراشــــــوتنج؛ الباراجالیــــــدینج؛بــــ

ــائرات؛ ــو الطـــــ ــادة الكھـــــــوف؛ ؛البولـــــ ــلق  ریـــــ تســـــ
التـــــــي ؛ رحـــــــالت الســـــــفاري جبـــــــيالصـــــــخور؛ الر

ــر ــغلو الـ ــا مشـ ــي  حالتینظمھـ ــا والتـ ــتم فیھـ ــتخدام یـ اسـ
ركـــــوب ؛ المیــــاه البیضــــاء فـــــي التجــــدیف  ؛البنــــادق
ــوت  ــدالیخـ ــن  أبعـ ــیالً  20مـ ــً مـ ــن أ بحریـ ــط ا مـ ــرب خـ قـ
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ski stunting. ــاحلي؛ ــة:  ســـ ــتویة التالیـــ ــات الشـــ ــطة والریاضـــ األنشـــ
ــزلج  ــات أو التـــــ ــر المطبـــــ ــزلج عبـــــ ــات التـــــ ریاضـــــ

ــوبتر، ــائرات الھلیوكــــــ ــطة طــــــ ــوكي  بواســــــ أو الھــــــ
ینج و الباراســــــكیالجلیــــــدي أو الزحافــــــات الثلجیــــــة أ

ــباقات  ــي أو ســـــ ــز التزلجـــــ ــكیلیتون أو القفـــــ أو الســـــ
 أو السكي ستانتنج.التزلج 

 
14. The following sports and activities will only be 

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

ـــ  -14 مغطـــــــاة طة التالیـــــــة تكـــــــون الریاضـــــــات واألنشــــ
إذا مــــــارس عضــــــو البطاقــــــة الریاضــــــات  بالتــــــأمین

ــي  ــرض األساســ ــي للغــ ــكل عرضــ ــذه بشــ ــطة ھــ واألنشــ
ــن رحلــــــة عضــــــو البط ــة: الجــــــت ســــــكي؛ مــــ اقــــ

التجـــــدیف متـــــر؛  30الباراســـــیندینج؛ الغـــــوص تحـــــت 
 المیاه البیضاء. في 

 
15. Although the INSURER is prepared to cover the 

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

ــالر -15 ــتعداد بـــ ــى اســـ ــأمین علـــ ــركة التـــ ــن أن شـــ غم مـــ
د ممارســـــة ریاضـــــات لتغطیـــــة عضـــــو البطاقـــــة عنـــــ 
التغطیــــة التأمینیـــــة، ال وأنشــــطة معینــــة، إال أن تـــــوفر 

تعنــــي بحــــد ذاتھــــا أن شــــركة التــــأمین أو إیــــھ إي إم إي 
ة. ویجـــــب تعتبـــــر تلـــــك الریاضـــــات واألنشـــــطة آمنـــــ 

ــذل العن ــات بـ ــة األوقـ ــي كافـ ــة فـ ــو البطاقـ ــى عضـ ــة علـ ایـ
ــة ــائر  الواجبــ ــوادث أو خســ ــابات أو حــ ــب أي إصــ لتجنــ

 ن. قد تحدث لك أو لآلخری

  
5   GENERAL EXCLUSIONS 5-  عامة استثناءات 
  
No Benefit of this Group - Policy shall apply in 
respect of: 

الوثیقـــة الجماعیــــة فیمــــا  ال تطبـــق أي مزایــــا تتعلـــق بھــــذه
 یخص ما یلي:

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

ــ -1 ــون فـــ ــد تكـــ ــون أو قـــ ــي تكـــ ــالیف التـــ ــت التكـــ ي وقـــ
ــة،  ــة الجماعیــ ــود الوثیقــ ــبب وجــ ــن بســ ــدوث، ولكــ الحــ
ــدمات  ــة أخــــرى أو خــ ــة قائمــ ــة بشــــھادة أو وثیقــ مؤمنــ

إذا كـــــان لـــــدى المـــــؤمن لـــــھ أي وثیقـــــة  أي منظمــــة.
ــذة ــرى نافـ ــأمین أخـ ــي ال تـ ــد تغطـ ــب قـ ــذي یطالـ ــدث الـ حـ

عضــــــو البطاقــــــة بشــــــأنھ، یتوجــــــب علــــــى عضــــــو 
 تبلیغ شركة التأمین. البطاقة

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

الممكـــن دفعھـــا إذا لـــم یكـــن التـــي كـــان مـــن التكـــالیف  -2
 .وقعقد  مطالبةالالحدث موضوع 

3. Any wilful act of the Cardmember. 3- و البطاقة.أي فعل مقصود صادر عن عض 
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4. Needless self exposure to peril except in an 
endeavour to save human life. 

تعـــــریض الـــــنفس للمخـــــاطر بـــــدون داعـــــي باســـــتثناء  -4
 األرواح. محاولة إنقاذ 

5. The Cardmember's suicide, insanity, 
intentional self-injury, alcoholism, drug 
addiction or solvent abuse or the 
Cardmember being under the influence of 
alcohol or drug. 

ــالجنون  -5 ــابتھ بــ ــار أو إصــ ــة باالنتحــ ــو البطاقــ ــام عضــ قیــ
ــدً  ــھ األذى بنفســـــھ متعمـــ ا أو إدمانـــــھ علـــــى أو إلحاقـــ

ــذ ــاطي المـــــ ــدرات أو تعـــــ ــول أو المخـــــ یبات أو الكحـــــ
ــون ــدرات أو  كـــ ــأثیر المخـــ ــت تـــ ــة تحـــ ــو البطاقـــ عضـــ

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

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

ــا  -7 ة أو خســــــــارة أو أي إصــــــــابة أو مــــــــرض أو وفــــــ
ــش آي  ــى إتــ ــدة إلــ ــرى عائــ ــؤولیات أخــ ــات أو مســ نفقــ

(فیـــــروس نقـــــص المناعـــــة البشـــــریة) و / أو أي  فـــــي
ــ ــریة مــ ــة البشــ ــص المناعــ ــروس نقــ ــرتبط بفیــ رض مــ

/ أو أي مشـــــتقات  رض اإلیـــــدز وبمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــ
 .عن ذلك مھما كان السببمتحولة أو اختالفات 

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

ــق  -8 ــدوي (وفــ ــل یــ ــي عمــ ــة فــ ــو البطاقــ ــاركة عضــ  مشــ
ــف ال ــردات) التعریـــ ــاني المفـــ ــي معـــ ــھ فـــ ــوب لـــ منســـ

ــة أو ــة أو مھنــ ــع أي حرفــ ــالتزامن مــ ــالل  بــ ــارة خــ تجــ
 الرحلة.  

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

ــن   -9 ــة ألي مــــ ــو البطاقــــ ــة عضــــ ــاركة أو ممارســــ مشــــ
ــات  ــید، الریاضـــ ــة: الصـــ ــات واألنشـــــطة التالیـــ الریاضـــ

؛ القفـــــز بالخیـــــل عـــــن الحـــــواجز؛ الصـــــید المحترفـــــة
ــل؛  ــتن الخیــ ــى مــ ــعلــ ــباقات الخیــ ــول؛ ســ ــي الحقــ ل فــ

تســـــلق الجبـــــال المنفـــــرد؛ أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال 
دراجات؛ أداء الســـــــرعة أو اختبـــــــارات ســـــــباقات الـــــــ
شـــــاف الكھـــــوف المنفـــــرد؛ الغـــــوص التحمـــــل؛ استك

 في الكھوف.
10. Loss, damage, death, injury, illness, 

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

ــابة أو  -10 ــاة أو اإلصـــــ ــرر أو الوفـــــ ــارة أو الضـــــ الخســـــ
ــز أو  ــرض أو العجــــ ــن: المــــ ــة عــــ ــات الناجمــــ النفقــــ

ــدوان األ ــزو، العــ ــرب، الغــ ــيالحــ ــت  جنبــ ــواء أعلنــ (ســ
، الحــــرب األھلیــــة، الحــــرب أم ال)، النشــــاط اإلرھــــابي

ة أو المغتصـــــبة؛ ات، القـــــوة العســـــكریالتمـــــرد، الثـــــور
الشــــعبیة ومشــــاركة عضــــو البطاقــــة فــــي المظــــاھرات 

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

 النفس).
11. Loss or destruction or damage or any expense 

whatsoever resulting from: Ionising 
radiations or contamination by radioactivity 
from any nuclear waste from the combustion 
of nuclear fuel, or the radioactive, toxic, 
explosive or other hazardous properties of 

لخســــارة أو الــــدمار أو الضــــرر أو أي نفقــــات كانــــت  -11
اإلشــــــعاعات المؤینــــــة أو التلــــــوث لناشــــــئة عــــــن: وا

ــن ــاجم عـــ ــاط اإل النـــ ــات النشـــ ــن أي نفایـــ ــعاعي مـــ شـــ
و نوویـــــة ناتجـــــة عـــــن احتـــــراق الوقـــــود النـــــووي، أ

ــامة أو المتفجـــــرة أو ــائص اإلشـــــعاعیة أو الســـ  الخصـــ
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any explosive nuclear assembly or nuclear 
component thereof. 

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

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

ــن أي نـــوع  -21 ــة مـ ــارة التبعیـ ــن تـــوفیر الخسـ ــئة عـ الناشـ
أو التــــأخیر فــــي تــــوفیر، الخــــدمات التــــي تــــرتبط بھــــا 

ــ ــال الوثیقـ ــود إھمـ ــت وجـ ــم یثبـ ــا لـ ــذه، مـ ــة ھـ ة الجماعیـ
 من طرفنا.

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

ــفر -13 ــي السـ ــھ أو الفعلـ ــط لـ ــى المخطـ ــي أو إلـ ــالل  فـ أو خـ
ــا ــوریا  كوبـــ ــران أو ســـ ــمالیة أو إیـــ ــا الشـــ أو أو كوریـــ

فــــي  المخطــــط لــــھ أو الفعلــــي لســــفرقــــرم وامنطقــــة ال
 ستان أو العراق.أو عن طریق أفغان أو إلى

  
6  MAKING A CLAIM 6-  م المطالباتتقدی 
The Cardmember must check the Terms and 
Conditions of Insurance and the appropriate 
Section of this Group-Policy to make sure that 
what he/ she is claiming for is covered. 

ـــ  د مــــن شــــروط وأحكــــام یجــــب علــــى عضــــو البطاقــــة التأكـ
ــذه ــن ھــ ــب مــ ــم المناســ ــأمین والقســ ــة  التــ ــة الجماعیــ الوثیقــ
 للتأكد من أن ما یطالب بھ مشمول بالتغطیة.

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

ــل ب ــول اتصــ ــات للحصــ ــاعدة المخصــــص للمطالبــ ــط المســ خــ
ــوذج  ــى نمــ ــة علــ ــو البطاقــ ــم عضــ ــدیم اســ ــع تقــ ــة، مــ مطالبــ

ــو  ــة عضــ ــن مطالبــ ــوجزة عــ ــیل مــ ــة وتفاصــ ــم البطاقــ ورقــ
 البطاقة.

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

یـــــوم مـــــن  28یجـــــب أن تقـــــدم كافـــــة المطالبـــــات خـــــالل 
ــى  ــة، علــ ــن الرحلــ ــده مــ ــى بلــ ــة إلــ ــو البطاقــ ــودة عضــ عــ

صــــة بالوثیقــــة بالجماعیــــة، مــــع إرفــــاق نمــــوذج مطالبــــة خا
 وتقاریر أصلیة. ر وإیصاالت فواتی

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

ي األولــــــى، مجمــــــع فنــــــدق ذا اتــــــش، المركــــــز التجــــــار
 40569، ص.ب رقم  27الطابق  

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

ا ــً ــا ننصــــح دائمــ ــم بأننــ ــن  یرجــــى العلــ ــاظ بنســــخ مــ باالحتفــ
 تكافـــــة المســـــتندات عنـــــد تقـــــدیمھا مـــــع نمـــــاذج مطالبـــــا

 عضو البطاقة
  
7  SANCTIONS 7-   العقوبات 
If, by virtue of any law or regulation which is 
applicable to an Insurer, its parent company or its 

یع نافـــذ علـــى إذا كـــان أو أصـــبح، بموجـــب أي قـــانون أو تشـــر

mailto:myClaim@aig.com
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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. 

ــأمین أو شـــركتھا األم أو كیانھـــ  ا المســـیطر المطلـــق، شـــركة التـ
ــة  ــدیم التغطی ــت الحــق، تق ــي أي وق ــة أو ف ــة ھــذه الوثیق ــد بدای عن

ــبب  ــانوني بسـ ــر قـ ــھ غیـ ــؤمن لـ ــى المـ ــر أو إلـ ــھ ألي حظـ خرقـ
ــدم ــذة، ال تق ــات ناف ــأم عقوب ــركة الت ــل أي ش ــة وال تتحم ین التغطی

للمـــؤمن لـــھ أو دفـــع مســـؤولیة مـــن أي نـــوع لتقـــدیم أي دفـــاع 
ــكل  ــدیم أي ش ــاع أو تق ــالیف أي دف ــن تك ــة ع ــن الضــمانات نیاب م

ــھ،  ــؤمن ل ــاالم ــدر م ــك  بق ــذلك الحظــر أو تل ــاً ل ــك خرق ــكل ذل یش
 العقوبة.

 
  
8  CONSUMER NOTICE ANALYSIS 8-  لكمستھتحلیل إشعار ال 
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. 

شـــركة إیـــھ آي جـــي لالمتثـــال إلـــى قـــوانین العقوبـــات  تخضـــع
ــي أي األمر ــة ال تغطـ ــذه الوثیقـ ــإن ھـ ــبب، فـ ــذا السـ ــة. ولھـ یكیـ

ــدمات  ــا أو خ ــؤولیة أو مزای ــرر أو مس ــابة أو ض ــارة أو إص خس
ــا یتنشــأ بشــكل م ــن أو فیم ــر مباشــر م لســفر خــص اباشــر أو غی

 ً إلـــى أو عبـــر كوبـــا أو إیـــران أو  التخطـــیط للســـفرأو  فعلیـــا
ــوریا  ــافة إسـ ــرم. باإلضـ ــة القـ ــمالیة أو منطقـ ــا الشـ ــى أو كوریـ لـ

ذلــك، ال تغطــي ھــذه الوثیقــة أي خســارة أو إصــابة أو ضــرر 
أو أو مســـؤولیة تجـــاه المقیمـــین فـــي كوبـــا أو إیـــران أو ســـوریا 

ــ  ــمالیة أو منا الكوریـ ــذه شـ ــي ھـ ــًرا، ال تغطـ ــرم. وأخیـ ــة القـ طقـ
مســــؤولیة یــــتم الوثیقــــة أي خســــارة أو إصــــابة أو ضــــرر أو 

ــن  ــر م ــر مباش ــر أو غی ــكل مباش ــا بش ــرض لھ ــرد التع ــل أي ف قب
أو كیــان معــرف لــدى أي قائمــة مراقبــة لــدى حكومــة محلیــة 
ــر أو  ــار بالبشـــ ــدرات أو االتجـــ ــاب أو المخـــ ــداعم لإلرھـــ كـــ

ــنة أو انتشــــ  ــدمار ار أالقرصــ ــلحة الــ ــة ســ ــامل أو الجریمــ الشــ
ــت أو  ــر االنترن ــة عب ــة أو األنشــطة الخبیث ــاكالمنظم ــوق ح انتھ ق

 اإلنسان.
 

  
9  PRIVACY POLICY 9-  یةسیاسة الخصوص 
To review our privacy policy, please go to 
http://www.aig.ae 

ــى سی ــالع علـ ــة الخصوصـــ لالطـ ــداسـ ــة لـ ــى یة المطبقـ ینا، یرجـ
   //:www.aig.aehttpزیارة الموقع التالي 

  
10  DATA DISCLOSURE 10-   البیاناتاإلفصاح عن 
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، فإنـــك توافـــق علـــى  ــد التـــأمین ھـ ــادلبـــإبرام عقـ شـــركة  تبـ
ــات ال ــأمین للبیان ــك لغــرض تقــ الت ــة ب خــدمات دیم منتجــات ومتعلق

أیـــة بیانــــات  وتبـــادلالتـــأمین وألغـــراض قانونیـــة وإداریــــة 
 .تتعلق بك على وجھ التحدید شخصیة حساسة
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You consent to the Insurer making such 
information available to third parties including but 
not limited to any Group Company, those who 
provide products or services to the Insurer or any 
Group Company, and regulatory authorities, 
within and outside Your country of domicile. 

توافـــق علـــى قیـــام شـــركة التـــأمین باإلفصـــاح عـــن تلـــك كمـــا 
المعلومــات إلــى الغیــر بمــا فــي ذلــك دون حصــر أیــة شــركة مــن 

تجـــات إلـــى خـــدمات والمنات المجموعـــة ومـــن یقـــدمون الشـــرك
ــات  ــة ھیئـ ــة وأیـ ــي المجموعـ ــركة فـ ــة شـ ــأمین أو أیـ ــركة التـ شـ

 ل أو خارج بلد إقامتك.داخ رقابیة
  
11  COMPLIANCE 11-   متثال اال 
The benefits of the Policy are subject always to 
Your full compliance with the terms and 
conditions to each Policy section. 

ــروط ع مزاتخضــــ  ــل بالشــ ــك الكامــ ــة المتثالــ ــذه الوثیقــ ــا ھــ یــ
 سام الوثیقة على الدوام. واألحكام الخاصة بكل قسم من أق
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