
  4 من 1

ة ة مصر العر التینیوم ، جمهور ارد    طاقة ماستر

  

ان التأمین  خ بدء سر  تار

ل  1   2016ابر

 ملخص التأمین 
ض  مة التعو ي (الحد األقصى لق ة التأمین    ) دوالر أمیر  تغط

ة المشترات   000,2سقف التعوض لكل واقعة:   حما

ضات:     000,5سقف إجمالي التعو

  

  

العملة  ات  ي. لكن سیتم تسدید المطال الدوالر األمیر ضات التأمین وحدودها هي  م المبینة في هذا الدلیل لتعو ع الق جم
ة.  خ سداد المطال ة المنشورة بتار االعتماد على أسعار الصرف الرسم قتضي القانون، وذلك  ة حیثما   المحل

  

ي =  1سعر الصرف المرجعي:  ه مصر  63,7دوالر أمیر  جن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 من 2

ات  ة المشتر ام -حما لحاملي   الشروط واألح

ة ة مصر العر طاقات في جمهور  ال

  

 القسم األول: تعریفات عامة 

  
غیر ذلك:   اق  قض الس ل منها ما لم  ة المعاني المبینة قرن  اارت اآلت الكلمات والع  ُقصد 

   التلف العارض 
لي نتیجة یراد بها البنود التي    ة الوظائف المخصصة لها نتیجة تحطم أجزائها أو تعرضها لعطل جوهر أو ه التعود صالحة لتأد

  لحادث.
 

  الحد اإلجمالي السنوي للتأمین
   یراد بھا الحد االقصي المدفوع من المزایا لحامل البطاقة خالل مدة سریان الوثیقة.

  

ه طاقة / المؤمَّن عل طاقة ثانو أو إضافي على  حامل ال من في ذلك أ حامل  طاقة مؤهلة من أجله،  ّ شخص یتم إصدار  هو أ
ة.   طاقة المؤهلة من قبل جهة ُمصِدرة مشار ه إصدار تلك ال  الحساب ذاته، في البلد الذ یتم ف

 المشتریات المغطاة 

افة البنود المشتراه افات تم تحصیلها ضمن برنامج  یراد بهل  ة مع نقا م تس طاقة المقبولة و/ أو البنود الم استخدام ال الكامل 
ستثن طاقة المقبولة. و ال ط  افات مرت   من ذلك البنود المدرجة في القسم الثالث " االستثناءات" يم

طاقة المؤهلة  ة.  ال التینیوم االئتمان طاقة   هي 

طاقة المؤهل طاقة مؤهلة تكون صالحة ومفتوحة وفي وض حامل ال  ّ قافها ولم تدخ(مالي مقبول  عهو حامل أ ل لم یتم إلغاؤها أو إ
ح له استالم الدفع )في حالة التأخر عن السداد ة، والذ  ة أو االستفادة من الموذلك في وقت المطال المنصوص  ا األخر از ات المال
صة .   علیها في هذه البول

ة التأ ه آ جي إیجبت للتأمین ش.م.م.  مینشر ة إ  هي شر

ارد بتشغیل برنام )أو الجهة الُمصِدرة( الُمصِدر ة ماستر ان تخوله شر ة أو   طاقات  جهو أ مصرف أو مؤسسة مال
طاق ة المشترات لصالح حاملي ال ة تأمین حما شارك في تغط م المعني، و ة في البلد أو اإلقل ارد االئتمان  ت. اماستر

ض لكل واقعة ة المشترات عن أ ش هو الحد األقصى للمبلغ المستح وف سقف التعو  ء مغطى. راتأمین حما

صة   2017 مارس 31إلى  2016ابرل  1 تعني المدة من مدة البول

م ة.  البلد أو اإلقل  هو جمهورة مصر العر

مته.  یراد السرقة ل غیر مشروع ودون موافقته لغرض حرمانه من ق ش  بها أخذ أ بند من المشترات المغطاة العائدة للمؤمن له 

  



  4 من 3

ة   القسم الثاني: التغط

المشترات المغطاة نتیجة التلف العارض أو السرقة التي تق ة التأمین حاالت الفقد التي تلح  یوما   )90(سعین خالل ت عتغطي شر
صال الصادر من محل البار تارخ الش من عادل الحد األقصى للحادثة الواحدة ، ممبلغ ع،  وتدفعء المبین على اإل عاة الحد ا ر م عا 

طاقة.    اإلجمالي السنو للتأمین لكل حامل 

ا.  • هدا ة المشترات المغطاة الممنوحة  ة التأمین  تشمل التغط

 ة عن طر االنترنت. ا ر المشترات المغطاة البنود المشتتشمل  •

شتر في المشترات المغطاة أن تكون مسجلة.  •  ال 
  

 القسم الثالث: االستثناءات 

ة:   ة للبنود اآلت ة تأمین  ال توفر هذه الخطة تغط

محرك والطائ   )1  ات العاملة  اراالمر افة معداتها وقطعها وملحقاتها؛ رات والدرات والزوارق والس  جات النارة، و

فات الهواء أو الثالجات    )2  ال أو م ات أو ال ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر السجاد أو األرض الموجودات الدائمة، 
 أو السخانات؛ 

ة    )3  ائك أو العمالت المعدن انت أو السندات القابلة للتداول أو الس ة أو التذاكر من أ نوع  ة أو األموال النقد اح ات الس الش
 النادرة أو الثمینة؛   عأو الطوا

مة والمجموعات والف   )4  ة والتحف القد  ت والجواهر واألحجار الكرمة؛ راء والمجوهرااألعمال الفن

 تهلكات أو المواد القابلة للتلف؛ المس   )5 

اتات أو الحیوانات؛     )6   الن

عها وقت ش   )7   ئها؛  راالبنود المستعملة أو المعاد بناؤها أو تجدیدها أو تصن

غرض إعرا البنود المؤجرة أو المستأجرة؛ البنود المشت   )8  عها أو الستخدامها في األغة  ة أو التجارة؛ راادة ب  ض المهن

یب أو التجم    )9   ؛  عتكلفة الخدمات أو الشحن أو المناولة أو التر

یل  عما في ذلك القط(ت فیها رایتغی ثالبنود التي تتعرض للتلف نتیجة إحدا   )10   ؛ )والنشر والتش

ة أو ح   )11  ة دون رقا ه؛ راالبنود المترو ن للجمهور الوصول إل م ان   سة في م

ة عن إس  جالفقد النات   )12  لى االستعمال أو اراهوام أو االهتت والراالحش آفاتاءة االستخدام أو التلف المتعمد أو اإلصا لعیوب ء و
ي أو الكهرائي أو الحواد جالداخلة في أصل المنت ان ة   ثأو العطل الم ة أو األعمال اإلرهاب ماو ة أو الك ة أو البیولوج النوو

 أو الحرب. 

  

 

 



  4 من 4

 القسم االرع: الشروط 

مة ش   )1 قرر وف تقدیره الخاص إصالح البند المتضرر أو استبداله أو دف  ق عد استنراللمؤمن أن  ة  ل أ خصم أو از ئه األصل
اف ض أو نقا م  منها.  تاَ تخف

ة ستقتصر على   )2  ارة عن زوج من البنود أو طقم منها فإن التغط انت المشترات المغطاة ع ند تكلفة إحالل أو إصالح البإذا 
مة زوج البنود أو الطقم، على أن ال یتجاوز  ة ق ذلك ستشمل التغط ن  ال  لإلحالل أو اإلصالح، فإن لم  ان قا المحدد إذا 

 ذلك الحد األقصى للحادثة الواحدة. 
ام موحدة    القسم الخامس: اح
غي   ة: ین ة اإلخطار المطال المطال ون اإلخطار  اُ مان  وجه تو من تارخ الحادثة وذلك  اً یوم )30(خالل مدة أقصاها ثالثین  و

ة. توجه اإلخطا  ت إلى العنوان اآلتي: راتحت طائلة رفض المطال
  

ه آ جي إیجبت للتأمین ش.م.م  ة إ اتشر  إدارة المطال
 شارع عبد المنعم راض، ٤٤

ةالطاب األول، المهندسین، الجیزة جمهورة مصر   العر
 +20-233082000هاتف: 
 +  20-233082010فاكس :  

ة / اإلنجلیزة 00:5 -ص  00:9أوقات العمل:  س اللغات المتاحة: العر  م، من االحد إلى الخم
 Mastercard.Services@AIG.com 

 Egy.Mastercard.Services@AIG.com 
  

ات الفقد  -١  إث

م ما یلي:           طاقة تقد   على حامل ال

ة موق   )أ مه؛ عنموذج مطال  ،  في حال تقد
صال الش   )ب طاقة المقبولة و/أو برنامراصورة عن إ الكامل عن طر ال مة البند ذ الصلة  اف  جء یبین سداد ق    )ت؛ جاَ الم

ة عن تقرر الشرطة خالل تسعین  السرقة، تقدم صور رسم ات المتعلقة   من وقوع السرقة؛   اً یوم )90(للمطال
  

طاقات إرسال البند أو البنود التالفة على نفقتهم الخاصة لغرض إج طلب من حاملي ال ة لها. را*قد  مات إضاف  ء تقی

ات -٢ افة المناف ع: یدفدفع المطال خض عالمؤمن  طاقات المؤهلین. و ضات للقوانین والتشرعات عدف علحاملي ال  التعو
ة المعمول بها في حینه في المنطقة  وم ة التي یتم دفالح م ات فیها.   عاإلقل  المطال

افة المناف -٣ الي فسیؤد ذلك إلى خسارة  ة تنطو على أ تصرف احت انت المطال ة: إذا  ال ات االحت  لمتعلقة بها.  ا عالمطال
افة الشرو  -٤ ة المشترات وأهلیته و حما فسر هذا التأمین الخاص  ه واالختصاص القضائي:  ام و القانون المعمول  األح

ه للقوانین المعمول بها في جمهورة مصر  ة،الواردة ف  افة المنازعات الناشئة عنه لالختصاص القضائي عوتخض العر
ة.    لمحاكم جمهورة مصر العر

  


