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 ماستر كارد البالتينية بطاقات ائتمان
 ملخص الضمان

 األقصى الحد تغطية التأمين
    7,500  :الواحدة المطالبة لمبلغ األقصى الحد عمليات الشراءحماية 

 18,750 :المطالبات لمبلغ السنوي  األقصى الحد 
  ال يوجد :مبلغ التحمل

    1,000 :الواحدة المطالبة لمبلغ األقصى الحد  االلكترونية التجارة عبر الشراء عمليات حماية
 1,000 :السنوي لمبلغ المطالبات األقصى الحد 

 ال يوجد :مبلغ التحمل
 

 في المملكة العربية السعوديةأحكام وشروط حماية عمليات الشراء 

 تعريفات عامة   1الفصل 

تم تعريفها أدناه وتحمل نفس المعنى الوارد بالتعريف أينما ذكرت مبدوءة بحرف المحدد المصطلحات ذات المغزى 
 استهاللي.

التي تتوقف عن أداء الوظيفة المتوقعة منها ألسباب ترجع إما لوجود أجزاء مكسورة أو قصور في  السلع: الضرر العارض
 الهيكل أو المادة لسبب عارض. 

 : أقصى مبلغ للفائدة متاح لكل حامل للبطاقة خالل فترة سريان البطاقة.الحد اإلجمالي السنوي 

 .ظروف مجهولة فيفقدان المشتريات المؤمن عليها  :الغامض اإلخفاء
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محاولة فعل ذلك من قبل شخص أو أشخاص قاموا باقتحام أو  ممتلكاتكيعني االستيالء غير القانوني على : السطو
 مسكنك بصفة غير شرعية باستخدام القوة أو العنف مع وجود آثار بادية للعيان لالقتحام عنوة.

( أي نشاط 2جري كدوام كامل أو جزئي أو موسمي ، أو )( تجارة أو مهنة أو عمل بما في ذلك ما ي1تعني ): األعمال
 مشروع ينخرط فيه الشخص بهدف الربح المالي أو بمقابل آخر.

كل األفراد الصادر لهم بطاقات سارية المفعول بما في : حامل/حاملي البطاقة / أو الشخص أو األشخاص المؤمن عليهم
س الحساب في المنطقة التي صدرت فيها البطاقة سارية المفعول من ذلك حملة البطاقات الثانويين أو اإلضافيين على نف

 قبل جهة اإلصدار المساهمة.

 نطقة.مماستر كارد البالتينية الصادرة في ال خصم أو : بطاقة ائتمانبطاقة سارية المفعول / بطاقة سداد

ومتاحة ذات سند قوي )غير ملغاة أو هم حملة البطاقات سارية المفعول وصالحة لالستخدام : حملة البطاقات المستحقين
موقوف العمل بها أو متعثرة السداد( عند وقت المطالبة ممن لهم الحق بتلقي مبالغ أو فوائد أخرى كما هو مبين بهذه 

 البوليصة.

 : المصرف أو المؤسسة المالية وأية كيانات مماثلة مخولة من قبل ماستر كاردجهة اإلصدار / جهة إصدار بطاقة السداد
 في المنطقة وتشارك في حماية عملية الشراء المقدمة لحملة البطاقات. لتنفيذ برنامج عمل بطاقات ماستر كارد االئتمانية

والتي يجري شراؤها كلًيا باستخدام البطاقة  3بخالف المدرجة في قوائم االستثناءات في الفصل  السلعهي تلك : السلع
 اكتسبت من خالل برنامج الجوائز الذي يقترن بالطاقة سارية المفعول.في مقابل نقاط السارية و /أو تم الحصول عليها 

( في مكان ال 2( وضع في المكان الخطأ سهًوا أو )1تعني لم يعد في حوزة حامل البطاقة ألسباب ترجع إلى إما ) :مفقود
 .استعادته منهيمكن 

 التي وضعتها جهة اإلصدار للبوليصة.: المبلغ المستحق بموجب الشروط واألحكام المستحقات

 . غطاء: أقصى مبلغ مستحق بموجب البوليصة لكل مرة يحدث فيها فقدان للالحد للمرة الواحدة

 : عقد التأمين الحالي.البوليصة

العربية تحت رعاية ماستر كارد وورلدوايد في المملكة : ماستر كارد آسيا / باسيفيك برايفيت ليميتد. )مابيل( حامل البوليصة
 السعودية.

 .2021حتى الحادي والثالثين من مارس  2020من األول من شهر أبريل : مدة البوليصة
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التالية: الزوج أو الزوجة بزواج شرعي، الزوج أو الزوجة بزواج  بصلة القرابةتعني كل من يمت لحامل البطاقة  األقارب
الزوجة، الجدود، األبناء، أبناء الزوج أو الزوجة، األطفال تحت  الوالدين، زوجة األب أو زوج األم، والدي الزوج أومدني، 

الكفالة القانونية، األحفاد، األخ، أخو الزوج أو الزوجة، األخت، أخت الزوج أو الزوجة، زوج االبنة، زوجة االبن، العم أو 
 .الخال أو ابن العمة أو ابن الخالةالخال، العمة أو الخالة، ابنة األخ أو األخت، ابن األخ أو األخت، وابن العم أو ابن 

تعني االستيالء على ممتلكات حامل البطاقة من قبل شخص أو أشخاص باستخدام العنف أو التهديد  باإلكراه السرقة
باستخدام العنف مما تسبب في تعرضك لإليذاء البدني أو التهديد باإليذاء البدني أنت أو زوجك أو زوجتك و/أو زوجك أو 

 عام. 21زوجتك من زواج مدني و/ أو األطفال أقل من 

من مكانها المعروف تحت مالبسات  السلعباإلكراه أو اختفاء التي جرى االستيالء عليها بالقوة و/أو  لسلعامسروق تعني 
 تشي بإمكانية تعرضها للسرقة.

  شركة والء للتأمين التعاونيشركة التأمين/ جهة التأمين: 

 .تعني كل أنحاء العالم المنطقة

تعني االستيالء على ممتلكات حامل البطاقة التي في حوزته أو تحت كفالته بدون موافقته بهدف الربح وكنتيجة  السرقة
 للسرقة باإلكراه أو السطو.

استخدام القوة العسكرية من بما في ذلك  ،تعني كل من الحرب المعلنة وغير المعلنة وأية أعمال شبيهة بنشوب حرب الحرب
 تحقيق مكاسب اقتصادية أو جغرافية أو قومية أو سياسية أو عرقية أو دينية أو غيرها.قبل دولة ذات سيادة ل

 .التأمين غطاءتعني المستفيد من  "أنت"

 .يخصك أو في حوزتك ما تعني "يخصك"

 .شركة والء للتأمين التعاوني -تعني الشركة التي تقدم خدمة التأمين  "نحن ولنا ويخصنا"
 

 التغطية: 2الفصل 
)مع  ة بك خاصالة السداد قبالكامل باستخدام بطا التي أجريت م ولعمليات الشراء الخاصة بك ةالتأميني التغطيةسوف نقدم 

تبدأ من < يوًما 90> وذلك لمدة و السرقةأ العارض التلفضد البوليصة(  خطةأية خصومات تقع بمقتضى أن مراعاة 
 تاريخ عملية الشراء.
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 التأميني: التغطيةاستثناءات : 3الفصل 

 :األحوال التاليةفي  يةالتأمين التغطية ملن نقدم لك

 .ريال سعودي 100أية أغراض يجري شراؤها بقيمة أقل من  .1
 .التي يتم سرقتها من سيارة السلع .2
وأية معدات و/أو قطع غيار تلزم  بدون طيار  الطائرات أو أية سيارة أو وسيلة نقل آلية من أي نوع على اإلطالق .3

 لتشغيلها و/أو صيانتها.
السجاد وفرش األرضيات و/أو  - وال يقتصر عليه -أدوات منزلية دائمة و/أو تأثيث مكان العمل بما في ذلك  .4

 الهواء والمبردات أو السخانات. اتمكيفو البالط 
أو  من األوراق التجارية القابلة للتداول أو السبائكشيكات محررة من قبل المسافرين أو النقد أو التذاكر أو أي نوع  .5

العمالت الفضية النادرة أو الثمينة أو الطوابع أو النباتات أو الحيوانات أو المواد االستهالكية أو سريعة التلف 
 والخدمات

  التي يتم تحصيلها. السلعالفنية أو التحف أو األسلحة النارية أو  السلع .6
ر واألحجار الكريمة و القطع المصنوعة من الذهب أو تحتوي على ذهب )أو أي معدن الفراء والحلي والجواه .7

 .القابلة للكسر ألشياءوا (نفيس و/أو حجر كريم
 .التي قمت بإيجارها أو استئجارها السلع .8
 .الغامض اإلختفاء .9

 .التي جرى استخدامها أو إعادة بنائها أو تجديدها أو إعادة تصنيعها عند وقت شرائها السلع .10
 .تكاليف الشحن و/أو المناولة ونفقات التركيب و/أو التجميع ذات الصلة .11
 .بيعها أو لالستغالل التجاري أو المهني بغرضالتي يتم شراؤها  السلع .12
 .التي جرى شراؤها عبر اإلنترنت وفقدت قبل انتقالها لحوزتك السلع .13
الناتج عن اآلفات أو الحشرات أو األرضة أو العفن أو التعفن الناجم عن الرطوبة أو الجفاف أو  السلعفقدان  .14

 البكتيريا أو الصدأ.
 -الناجم عن القصور الميكانيكي أو الكهربي أو القصور بالبرمجة أو قصور بالبيانات بما في ذلك  السلعفقدان  .15

انقطاع التيار الكهربي أو تدفق التيار الكهربي المفرط أو انخفاضه أو انعدامه أو القصور في  - وال يقتصر عليه
 .أنظمة القمر الصناعي أو االتصاالت

بشكل التي تلفت منك كنتيجة لالستهالك الطبيعي أو لعيوب جوهرية في المنتج أو لظروف اللعب بالمنتج  السلع .16
 .دوات الرياضية أو الترفيهية(األ -وال يقتصر عليه  -طبيعي )كما في 

 .و النشر والتشكيل( عالتي تسببت في إتالفها نتيجة التعديل عليها أو إساءة استخدامها )بما ي ذلك القط السلع .17
 .التي تركتها في األماكن العامة بال رقيب بحيث تكون مشاًعا للناس السلع .18
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 .المترتب على الحوادث النووية أو البيولوجية أو الكيميائية السلعفقدان  .19
 خالل مدة التغطية التأمينية. يحدثالذي لم  السلعفقدان  .20
 .المترتب على األنشطة التجارية في العمل أو المهنة السلعفقدان  .21
 .المترتب على أفعال غير قانونية تصدر عنك أو عن أحد أقاربك السلعفقدان  .22
 .الذي تسببت فيه عمًدا السلعفقدان  .23
التخطيط من بالمترتب على األفعال المتعمدة من أحد أقاربك أو ما اطلع عليه أحد األقارب بالعلم أو  السلعفقدان  .24

 أفعال.
شبيهة بنشوب حرب المترتب على نشوب حرب أو غزو أو عمل عدائي أجنبي أو اعتداءات أو أفعال  السلعفقدان  .25

 ال( أو نشوب حرب أهلية أو تمرد أو ثورة أو اضطرابات أو عصيان مدني أو)سواء تم إعالن الحرب أو 
القوة الغاصبة أو العسكرية أو األحكام العرفية أو اإلرهاب أو الشغب أو أية أعمال تتم  انتفاضات شعبية أو أعمال

 من قبل سلطة مشكلة شرعًيا أو أعمال تخريب من أي نوع
 .ا الجهات الحكومية أو العمومية أو مسئولي الجماركالناجم عن أوامر تصدره السلعفقدان  .26
 المترتب على حدوث تلوث أو عدوى من أي نوع السلعفقدان  .27

 شروط التغطية التأمينية :4الفصل 

 .يوًما تبدأ من تاريخ عملية الشراء 180خالل  لسلعلتلف أو فقدان  حدوث .1
 .المعطاة كهدايا السلعيتم تضمين  .2
)نقًدا أو بائتمان( وفًقا لقيمة المبلغ المقرر لبطاقة السداد  مأو تعويضك سلعةاستبدال السوف نقرر االختيار بين  .3

 بحيث ال تتجاوز سعر الشراء األصلي. الخاصة بكم
 .الخاصة بكميجب أن تجري عملية الشراء بالكامل باستخدام بطاقة السداد  .4
أو عنصر من مجموعة فسوف تتلقى فقط تعويض عن قيمة العنصر  أحد زوجينفي حال كانت السلعة  .5

المسروق أو التالف فيما عدا لو كانت عناصر السلعة ال يمكن استخدامها كل على حدة و/أو ال يمكن استبدالها 
مجموعة كحالة واحدة وتنطبق حدود أو وفي هذه الحالة يتم اعتبار سرقة أو تلف جزء من زوجين كل على حدة 

 .ية عليهالتغط
 يتم خصم التخفيضات أو الخصومات أو المبالغ التي يتم تلقيها من حماية السعر من التكلفة األصلية للسلعة. .6
 .يوًما 30 من الشرطة بخصوص الحادث خالل لنا اء حدوث سرقة يجب عليك تقديم تقرير رسمي ععند اد .7

 ما يجب اتخاذه من أفعال بعد وقوع فقدان السلعة: :5الفصل 

  https://mastercard.metlifeaiganb.com/MasterCardإلرسال مطالبة:

 في حال فقدان السلعة التي تخضع للتغطية يجب عليك القيام بالتالي:

https://mastercard.metlifeaiganb.com/MasterCard
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أو عبر البريد اإللكتروني  5109300(11)966+التواصل معنا عبر الهاتف على رقم  .1
mastercard.services@metlifeaiganb.com  لحدوث سرقة أو تلف وذلك  مساعة من اكتشافك 24خالل

 لسلعة.للحصول على استمارة ادعاء وتعليمات محددة بصدد ما يجب عليك القيام به بعد حدوث فقدان ا
 ينبغي عليك استيفاء استمارة االدعاء وتوقيعها ثم إعادتها مرفق معها المستندات التالية: .2

 .أ. أصل إيصال مبين فيه استخدام بطاقة السداد لدفع قيمة السلعة بالكامل
 .ب. أية مستندات ذات صلة يتراءى لنا مطالبتك بتقديمها بما في ذلك تقرير الشرطة

 .أيام من تاريخ إجراء االدعاء أصاًل  5دعاء والمستندات الرفقة معها إلينا خالل يجب إعادة استمارة اال .3
الخاصة وذلك بغرض إجراء المزيد من  مبإرسال السلع التالفة على نفقتك متم مطالبتكبالنسبة للسلع التالفة فقد ت .4

 .التقييم الدعائك

 القانون والتقاضي

دون تخضع البوليصة للقوانين وإجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية ومحاكمها تعتبر هي محل التقاضي حصًرا 
 المحاكم في أية دولة أخرى. غيرها من

 االدعاءات العامة إشعارات

( يوًما بعد حدوث أو الشروع في  30كتابي باالدعاء للشركة خالل ثالثين ) إخطاريجب على الشخص المؤمن عليه تقديم 
. في حال الموت المفاجئ يجب حدوث فقدان يخضع للتغطية التأمينية للبوليصة أو بالسرعة الكافية بعدها بقدر المستطاع

الشخص المؤمن عليه أو من  قبلإرسال إخطار كتابي من يتم اعتبار الشركة مخطرة رسمًيا حال  إخطار الشركة فوًرا.
للتعريف بالشخص أو إلى أي موظف مسئول بالشركة محماًل بالمعلومات الكافية  ينوب عنه إلى عنوان الشركة المبين أدناه

 المؤمن عليه.

 السعودية العربية المملكة في االلكترونية التجارة عبر الشراء عمليات حماية

 . التعريفات1الفصل 

 أو األجييزاء كسيير بسييبب تأديتهييا منهييا المقصييود الوظيفيية تييؤدي تعييد لييم التييي األشييياء يعنييي الضرررر
 .ما حادث الهيكلي إثر التعطل

 يعني الحساب المدين أو الدائن الخاص بجهة اإلصدار. الحساب

يعنييييييييييي المبلييييييييييغ األقصييييييييييى للمنفعيييييييييية لكييييييييييل حامييييييييييل بطاقيييييييييية بموجييييييييييب تييييييييييأمين حماييييييييييية  الحررررررررررد السررررررررررنوي اإلجمررررررررررالي
 ة االلكترونية. عمليات الشراء عبر التجار 

يعنيييييييي كافييييييية األشيييييييخاص اليييييييذين صيييييييدرت لهيييييييم  حملرررررررة البطاقرررررررات/ األشرررررررخاص المرررررررؤمن لهرررررررم/ أنرررررررت/ خاصرررررررتك
المملكيييييييييية  بطاقيييييييييية مؤهليييييييييية، بمييييييييييا فييييييييييي ذلييييييييييك حمليييييييييية البطاقييييييييييات الثييييييييييانويين أو اإلضييييييييييافيين ليييييييييينفس الحسيييييييييياب، فييييييييييي 

 وحيثما تصدر البطاقة المؤهلة من قبل جهة إصدار مشاركة.  العربية السعودية

mailto:mastercard.services@metlifeaiganb.com
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يعنيييييييي أي سيييييييلعة مناسيييييييبة للجميييييييع، تكيييييييون فيييييييي األصيييييييل عميييييييل فنيييييييي أو تحفييييييية، بميييييييا فيييييييي  للجمرررررررع القابلرررررررة البنرررررررود
ذلييييييييك أي تنييييييييوع واسيييييييييع ميييييييين القطيييييييييع التييييييييي ييييييييييتم جمعهييييييييا كهواييييييييية أو لغاييييييييييات العييييييييرض أو كاسيييييييييتثمار يمكيييييييين تقيييييييييدير 
قيمتييييييييييييييه ويمكيييييييييييييين أن تشييييييييييييييمل دون حصيييييييييييييير علييييييييييييييى التحييييييييييييييف واأللعيييييييييييييياب والقطييييييييييييييع المعدنييييييييييييييية والكتييييييييييييييب الهزلييييييييييييييية 

 ابع. والطو 

 يعني شركة نقل.  الناقل

، التييييييييييي يييييييييييتم االسييييييييييتثناءات-غييييييييييير تلييييييييييك المدرجيييييييييية فييييييييييي القسييييييييييم الخييييييييييامستعنييييييييييي سييييييييييلع،  المشررررررررررتريات المغطرررررررررراة
شيييييييييييراؤها بالكاميييييييييييل بالبطاقييييييييييية المؤهلييييييييييية و/أو ييييييييييييتم الحصيييييييييييول عليهيييييييييييا بنقييييييييييياط ييييييييييييتم كسيييييييييييبها بموجيييييييييييب أي برنيييييييييييامج 

 مكافآت مرتبط بالبطاقة المؤهلة. 

دائييييييييييين، مييييييييييين مؤسسييييييييييية ماليييييييييييية معتميييييييييييدة، لالسيييييييييييتخدام الشخصيييييييييييي، مثيييييييييييل  يعنيييييييييييي أي ترتييييييييييييب الحسررررررررررراب الررررررررررردائن
 حساب بطاقات االئتمان أو حساب قروض. 

 البالتينية الصادرة في المملكة العربية السعودية. أو بطاقات الخصم يعني البطاقات االئتمانية البالتينية البطاقة المؤهلة

يعنيييييييييييي حملييييييييييية البطاقيييييييييييات اليييييييييييذين يحمليييييييييييون بطاقيييييييييييات مؤهلييييييييييية سيييييييييييارية المفعيييييييييييول  حملرررررررررررة البطاقرررررررررررات المرررررررررررؤهلين
ومتاحيييييييية بوضيييييييييع سيييييييييليم )أي أنهيييييييييا غيييييييييير ملغيييييييييية أو معلقييييييييية أو مقصييييييييرة( فيييييييييي وقيييييييييت تقيييييييييديم مطالبييييييييية واليييييييييذين يحيييييييييق 

 .الضمان ملخصلهم الحصول على مبلغ أو أية منفعة أخرى حسبما يرد في 

بالنسيييييييييييبة ألي مطالبييييييييييية تقيييييييييييوم أنيييييييييييت بتقيييييييييييديمها يعنيييييييييييي مسييييييييييياهمة ماليييييييييييية ي طليييييييييييب منيييييييييييك دفعهيييييييييييا  مبلررررررررررر  التحمرررررررررررل
 .ةبخصوص هذه الوثيق

التيييييييييي يييييييييتم شييييييييراؤها بالكاميييييييييل ، غيييييييييير تلييييييييك المدرجيييييييية فيييييييييي اسييييييييتثناءات التغطييييييييية أدنيييييييياهتعنييييييييي األشييييييييياء،  البضرررررررراعة
بالبطاقييييييييييية المؤهليييييييييييية و/أو يييييييييييييتم الحصييييييييييييول عليهييييييييييييا بنقيييييييييييياط ييييييييييييتم كسييييييييييييبها بموجييييييييييييب أي برنييييييييييييامج مكافييييييييييييآت مييييييييييييرتبط 

 ة.بالبطاقة المؤهل

تعنييييييييي البنييييييييك أو المؤسسيييييييية المالييييييييية أو أي كيييييييييان مشييييييييابه معتمييييييييد ميييييييين قبييييييييل برنييييييييامج البطاقييييييييات  االصرررررررردار جهررررررررة
 االئتمانية أو بطاقات الخصم في المنطقة والمشاركة في التأمين المعروض لحملة البطاقات.

 

 عبييييييييريعنييييييييي مبلييييييييغ المنفعيييييييية األقصييييييييى المتيييييييياح بموجييييييييب التييييييييأمين علييييييييى عمليييييييييات الشييييييييراء  الواحرررررررردة الحادثررررررررة حررررررررد
 التجارة االلكترونية لعملية الشراء المغطاة الواحدة.

 التأمين هذا. عقدتعني  الوثيقة

 .2021حتى الحادي والثالثين من مارس  2020من األول من شهر أبريل  الوثيقة مدة

 .بصفة قانونية االنترنت عبرالذي يبيع البضاعة  متجريعني  البائع

يعنيييييييييي اسيييييييييتخدام أو التهدييييييييييد باسيييييييييتخدام القيييييييييوة أو العنيييييييييف ضيييييييييد األشيييييييييخاص أو الممتلكيييييييييات أو  اإلرهرررررررررابي العمرررررررررل
اإليعيييييييييياز بفعييييييييييل ضييييييييييار بالحييييييييييياة البشييييييييييرية أو الممتلكييييييييييات أو اإليعيييييييييياز بأفعييييييييييال تتعييييييييييارض مييييييييييع أو تعطييييييييييل النظييييييييييام 
االلكترونيييييييييي أو نظيييييييييام االتصيييييييييال واليييييييييذي ييييييييييتم مييييييييين قبيييييييييل أي شيييييييييخص أو جماعييييييييية مييييييييين األشيييييييييخاص سيييييييييواء كيييييييييانوا 

يابييييييييييًة عيييييييييين أو فيمييييييييييا يتصييييييييييل بييييييييييأي منظميييييييييية أو حكوميييييييييية أو قييييييييييوة أو سييييييييييلطة أو قييييييييييوة عسييييييييييكرية أم ال، يتصييييييييييرفون ن
وعنيييييييييييييدما يتمثيييييييييييييل األثييييييييييييير فيييييييييييييي التخوييييييييييييييف أو اإلجبيييييييييييييار أو اإلضيييييييييييييرار بحكومييييييييييييية أو السيييييييييييييكان الميييييييييييييدنيين أو أيييييييييييييية 

اإلرهيييييييييياب أيضييييييييييًا علييييييييييى أي عمييييييييييل يييييييييييتم إثباتييييييييييه أو  يشييييييييييملشييييييييييريحة ميييييييييينهم أو تعطيييييييييييل أي جييييييييييزء ميييييييييين االقتصيييييييييياد. 
 ه كعمل إرهابي من قبل الحكومة في المكان الذي وقعت فيه األحداث. االعتراف ب
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 القييييييييوة اسييييييييتخدام ذلييييييييك فييييييييي بمييييييييا حربييييييييية، أنشييييييييطة أو ال أم عنهييييييييا اإلعييييييييالن تييييييييم سييييييييواء حييييييييرب أي تعنييييييييي: الحرررررررررب
 أو سياسيييييييييية أو قوميييييييييية أو جغرافيييييييييية أو اقتصيييييييييادية غاييييييييييات لتحقييييييييييق سييييييييييادة ذات دولييييييييية أيييييييييية قبيييييييييل مييييييييين العسيييييييييكرية

 .غيرها أو دينية أو عرقية

تعنييييييييييييي الفيضييييييييييييانات أو العواصيييييييييييف أو البييييييييييييرق أو الحرييييييييييييق أو االنفجييييييييييييار أو إزاحيييييييييييية األرض  الطبيعيررررررررررررة الكارثرررررررررررة
 أو البراكين أو الزالزل والتسونامي.

 .العربية السعودية المملكة تعني المنطقة

  .شركة والء للتأمين التعاوني تعني خاصتنا /نحن /التأمين شركة

 

 واألهلية التغطية. 2الفصل 

مراعييييييييياة التغطيييييييييية والحيييييييييدود والشيييييييييروط المحيييييييييددة فيييييييييي ملخيييييييييص التغطيييييييييية، سيييييييييوف نمنحيييييييييك التغطيييييييييية بموجيييييييييب  ميييييييييع
 وثيقة حماية عمليات الشراء عبر التجارة االلكترونية، وتعويضك عما يلي:

 عبيييييييييييير شييييييييييييراءها يييييييييييييتم التييييييييييييي الشييييييييييييحن ورسييييييييييييوم للبضيييييييييييياعة الكامييييييييييييل غييييييييييييير التسييييييييييييليمأو /و تسييييييييييييليم عييييييييييييدم -أ
 موعييييييييد ميييييييين يييييييييوم 30 خييييييييالل البضيييييييياعة تسييييييييلم لييييييييم إذا التسييييييييليم عييييييييدم ضييييييييد ةمؤمنيييييييي البضيييييييياعة: االنترنييييييييت

 مييييييييين إلييييييييييك المبليييييييييغ رد فيييييييييي البيييييييييائع وأخفيييييييييق ذليييييييييك، بخيييييييييالف البيييييييييائع أفييييييييياد إذا إال لهيييييييييا، المقيييييييييرر التسيييييييييليم
 .مطبق آخر تأمين أي يتجاوز بما التسليم، عدم من يوم 60 خالل المؤهلة بطاقتك خالل

 

 االختالل ضد مؤمنة تسليمها يتم التي البضاعة: تسليمها تم التي البضاعة تضرر بسبب الوظيفي االختالل -ب
مادي إذا أخفق البائع أو الناقل في رد المبلغ إليك من خالل بطاقتك المؤهلة  عارض لضرر كنتيجة الوظيفي

 يوم من عدم التسليم، بما يتجاوز أي تأمين آخر مطبق. 60خالل 
 

سيييييييييييعودي عليييييييييييى األقيييييييييييل بميييييييييييا فيييييييييييي ذليييييييييييك الضيييييييييييرائب  رييييييييييييال 100أن تكيييييييييييون قيمييييييييييية البضييييييييييياعة  يجيييييييييييب  -ج
 المطبقة ولكن باستثناء تكاليف التسليم/ النقل.

 

حالييييييييية أي مطالبييييييييية سيييييييييليمة، سيييييييييوف نيييييييييدفع إلييييييييييك سيييييييييعر الشيييييييييراء الخييييييييياص بكيييييييييل بنيييييييييد )بنيييييييييود( مييييييييين عمليييييييييية  فيييييييييي
عليييييييييك أن تيييييييييدفع  يجيييييييييبالشييييييييراء الخاصيييييييية بيييييييييك ورسييييييييوم الشيييييييييحن، لغاييييييييية المبليييييييييغ المحييييييييدد فييييييييي ملخيييييييييص التغطييييييييية. 

 لكل مطالبة أو مجموعة مطالبات يتم تقديمها. الضمان ملخصالمحدد في  مبلغ التحمل

 تكون مؤهاًل للحصول على التغطية، يجب عليك إبراز ما يلي أو يتعين وقوع ما يلي: لكي

أن يكييييييييييون عنييييييييييوان التسييييييييييليم للبضيييييييييياعة هييييييييييو عنوانييييييييييك البريييييييييييدي فييييييييييي المنطقيييييييييية كمييييييييييا هييييييييييو مييييييييييدون  يجييييييييييب -1
 لدى بطاقة جهة اإلصدار.

متابعييييييييية الشيييييييييحنة وتقديميييييييييه إلينيييييييييا مييييييييين قبيييييييييل بيييييييييائع البضييييييييياعة أو شيييييييييركة النقييييييييييل  تخصييييييييييص رقيييييييييم يجيييييييييب -2
 المعتمدة.

 بديليييييييييية بضيييييييييياعة إلرسييييييييييال البييييييييييائع بحييييييييييق والمعقوليييييييييية الضييييييييييرورية اإلجييييييييييراءات كافيييييييييية اتخيييييييييياذ عليييييييييييك يجيييييييييب -3
 .إليك الشراء مبلغ رد أو

عليييييييييك إبييييييييالي البييييييييائع بشييييييييكل خطييييييييي بشييييييييأن عييييييييدم اسييييييييتالم البضيييييييياعة وطلييييييييب بييييييييديل للبضيييييييياعة أو  يجييييييييب -4
 يمة البضاعة التي لم يتم تسليمها بالكامل.رد ق
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حيييييييييال تقيييييييييديم مطالبييييييييية حيييييييييول االخيييييييييتالل اليييييييييوظيفي بسيييييييييبب تضيييييييييرر البضييييييييياعة التيييييييييي تيييييييييم تسيييييييييليمها،  فيييييييييي -5
 ساعة. 48يجب عليك إخطار البائع وإخطارنا بذلك خالل 

 
 . االستثناءات3الفصل 

 

 ال توفر هذه الوثيقة تغطية لما يلي:
 نفقات أو خسارة بموجب هذا القسم فيما يخص ما يلي:لن ندفع مقابل أي مطالبة أو 

 
المصييييييييييييادرة القانونييييييييييييية ميييييييييييين قبييييييييييييل الشييييييييييييرطة أو الهيئييييييييييييات الحكومييييييييييييية أو المحيييييييييييياكم أو أي سييييييييييييلطات مختصيييييييييييية  .1

 أخرى؛
 أي فعل احتيالي أو مقصود من قبلك؛ .2
أي مركبيييييييييييييييات ذات محييييييييييييييييرك أو طيييييييييييييييائرات أو طييييييييييييييييائرات دون طييييييييييييييييار أو قييييييييييييييييوارب أو سييييييييييييييييارات أو دراجييييييييييييييييات  .3

 أي معدات أو قطع أو ملحقات أخرى؛نارية أو 
 النباتات أو الحيوانات؛ .4
المبيييييييييييييييييالغ النقديييييييييييييييييية أو السيييييييييييييييييبائك أو األدوات القابلييييييييييييييييية للتيييييييييييييييييداول أو األسيييييييييييييييييهم أو الشييييييييييييييييييكات السيييييييييييييييييياحية أو  .5

التييييييييييييذاكر ميييييييييييين أي وصييييييييييييف )بمييييييييييييا فيهييييييييييييا دون حصيييييييييييير تييييييييييييذاكر حضييييييييييييور الفعاليييييييييييييات الرياضييييييييييييية والترفيهييييييييييييية، 
 والسفر(؛

ميييييييييييواد االسييييييييييييتهالكية أو القابلييييييييييية للتلييييييييييييف )بميييييييييييا فيهييييييييييييا دون حصييييييييييير الطعييييييييييييام البضييييييييييياعة القابلييييييييييية للكسيييييييييييير أو ال .6
 والزهور والمشروبات والعقاقير والمكمالت الغذائية(؛

أي مركبييييييييييييييات أو دراجييييييييييييييات النارييييييييييييييية تعمييييييييييييييل بمحركييييييييييييييات أو سييييييييييييييكوترات تعمييييييييييييييل بمحركييييييييييييييات أو طييييييييييييييائرات أو  .7
 قوارب أو أية معدات و/أو قطع الزمة لتشغيلها أو صيانتها؛

تم شيييييييراؤها لالسيييييييتخدام التجييييييياري بميييييييا فيييييييي ذليييييييك البنيييييييود التيييييييي ييييييييتم شيييييييراؤها مييييييين أجيييييييل إعيييييييادة البضييييييياعة التيييييييي يييييييي .8
 بيعها أو األدوات الخاصة بتجارة أو مهنة؛

يييييييييييل مييييييييييين االنترنيييييييييييت بميييييييييييا  .9 الوصيييييييييييول إليييييييييييى مواقيييييييييييع االنترنيييييييييييت أو البرمجييييييييييييات أو ملفيييييييييييات البيانيييييييييييات التيييييييييييي ت حم 
 الم؛فيها الملفات الموسيقية والصور ومواد القراءة والكتب واألف

الخييييييييييييدمات التييييييييييييي تقييييييييييييدم عبيييييييييييير االنترنييييييييييييت مثييييييييييييل تييييييييييييذاكر السييييييييييييينما وتييييييييييييذاكر الطيييييييييييييران وحجييييييييييييوزات الفنييييييييييييادق  .10
 واستئجار السيارات واالستشارات المالية؛

البضييييييييياعة التيييييييييي ييييييييييتم شيييييييييراؤها مييييييييين شيييييييييخص طبيعيييييييييي إميييييييييا مييييييييين خيييييييييالل عمليييييييييية خاصييييييييية أو موقيييييييييع ميييييييييزادات  .11
 الكتروني؛

 البضاعة المزيفة أو المزورة؛ .12
النيييييييييييياجم عيييييييييييين كييييييييييييوارث طبيعييييييييييييية أو ظييييييييييييروف جوييييييييييييية أو مناخييييييييييييية أو التلييييييييييييف والبلييييييييييييى أو الفقييييييييييييد أو الضييييييييييييرر  .13

تراجييييييييييييييع القيميييييييييييييية أو التييييييييييييييدهور التييييييييييييييدريجي أو المييييييييييييييياه أو التلييييييييييييييوث ميييييييييييييين أي نييييييييييييييوع أو عيييييييييييييييوب التصيييييييييييييينيع أو 
العييييييييييييييب المتأصيييييييييييييل أو العفييييييييييييين أو الحشيييييييييييييرات أو القيييييييييييييوارض أو العفييييييييييييين الجييييييييييييياف أو الرطيييييييييييييب أو البكتيرييييييييييييييا أو 

 يانة أو التصليح أو التعديل؛التآكل أو التنظيف أو الص
 الخسائر الناجمة عن عطل ميكانيكي أو عطل كهربائي أو فشل البرمجيات أو البيانات؛ .14
 فقد البيانات؛ .15
البضيييييييييياعة التييييييييييي يييييييييييتم شييييييييييراؤها ميييييييييين أجييييييييييل إعيييييييييييادة بيعهييييييييييا أو البنييييييييييود التييييييييييي تكييييييييييون بضيييييييييياعة مسيييييييييييتخدمة أو  .16

 بضاعة متضررة أو بضاعة مستعملة في وقت الشراء؛
دائميييييييييييية المنزلييييييييييييية و/أو الخاصيييييييييييية باألعمييييييييييييال ، بمييييييييييييا فيهييييييييييييا دون حصيييييييييييير السييييييييييييجاد واألرضيييييييييييييات التركيبييييييييييييات ال .17

 و/أو البالط أو معدات تكييف الهواء أو الثالجات أو السخانات؛
البضيييييييييياعة التييييييييييي تسييييييييييتخدم مييييييييييين أجييييييييييل، أو يقصييييييييييد اسييييييييييتخدامها مييييييييييين أجييييييييييل أغييييييييييراض البيييييييييييع بالتجزئييييييييييية و/أو  .18

 تأجير العقارات أو ألغراض األعمال األخرى؛
 د التي أجرتها أو استأجرتها؛البنو  .19
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 البنود التي كانت، في وقت الشراء، مستخدمة أو معادة البناء أو معادة التجديد أو التصنيع؛ .20
 ؛جمعالقطع الفنية والتحف واألسلحة النارية والبنود القابلة لل .21
مييييييييييين أو الفيييييييييييراء، والسييييييييييياعات، والمجيييييييييييوهرات، واألحجيييييييييييار الكريمييييييييييية، واألحجيييييييييييار النفيسييييييييييية والميييييييييييواد المصييييييييييينوعة  .22

 التي تحتوي على الذهب )أو المعادن الثمينة األخرى و / أو األحجار الكريمة(؛
التكييييييييييياليف أو الرسيييييييييييوم التيييييييييييي ال تيييييييييييرتبط بيييييييييييأي عمليييييييييييية شيييييييييييراء، والتيييييييييييي دفعيييييييييييت مقابلهيييييييييييا باسيييييييييييتخدام بطاقتيييييييييييك  .23

 المؤهلة؛
 الضياع؛ .24
 االختفاء؛ أو .25
 البضاعة التي تعتبرها السلطات الحكومية غير قانونية. .26

 
 الواجبات بعد وقوع الخسارة. 4الفصل 

 
  https://mastercard.metlifeaiganb.com/MasterCard:زيارة يرجى ،مطالبة لتقديم

التواصل معنا عبر  يطلب منك التعاون معنا في التحقيق في وتقدير وتسوية المطالبات. في حال وقوع خسارة مغطاة يجب 
 mastercard.services@metlifeaiganb.com أو عبر البريد اإللكتروني 5109300(11)966+الهاتف على رقم 

المطالبة وتوجيهات ساعة من اكتشاف وقوع خسارة مغطاة أو في أسرع وقت ممكن، للحصول على استمارة  24خالل 
حول ما عليك القيام به بعد وقوع الخسارة. ال يؤثر تأخرك في التبليغ على حقك في المطالبة شرط قيامك بإثبات حصول 

 التأخر نتيجة ألسباب ال يمكن تجنبها.
 

قيييييييييييوانين نقيييييييييييوم ببيييييييييييذل كافييييييييييية الجهيييييييييييود المعقولييييييييييية لتسيييييييييييوية مطالبتيييييييييييك خيييييييييييالل اإلطيييييييييييار الزمنيييييييييييي المحيييييييييييدد بموجيييييييييييب 
 شرط أن تقوم بتقديم المستندات المطلوبة كما هو مبين أدناه. العربية السعودية المملكة

 

 يجب على حامل البطاقة تقديم ما يلي إلى شركة التأمين:
 نموذج مطالبة موقع؛ -أ

صيييييييييورة عييييييييين إيصيييييييييال شيييييييييراء يبيييييييييين اليييييييييدفع مقابيييييييييل المشيييييييييتريات المغطييييييييياة مييييييييين خيييييييييالل البطاقييييييييية المؤهلييييييييية  -ب
 بالكامل؛

واليييييييييذي يبيييييييييين الحسييييييييياب اليييييييييدائن سييييييييياري المفعيييييييييول وبوضيييييييييع قيييييييييائم فيييييييييي كشيييييييييف حسييييييييياب حاميييييييييل البطاقييييييييية  -ت
 ؛وقت تقديم المطالبة

 .قد نطلب منك تقديمها أخرى مستندات  أي -ث
بالنسبة للسلع التالفة فقد تتم مطالبتكم بإرسال السلع التالفة على نفقتكم الخاصة وذلك بغرض إجراء المزيد من التقييم 

 .لمطالبتك

 . حدود المسؤولية5الفصل 
 

 .ملخص الضمانال تتجاوز مسؤوليتنا عن أي حادث واحد الحد المبين في  للحادثة الواحدة:
 

الحييييد المبيييييين  الوثيقررررةال يتجيييياوز مجمييييوع كافيييية المزايييييا التييييي دفعييييت أو واجبييييية الييييدفع أثنيييياء فتييييرة سييييريان  باإلجمررررال:
 .ملخص الضمانفي 

 
 الشروط العامة للوثيقة. 6الفصل 

 
 النزاعات 
فييييييييييي حييييييييييال وقييييييييييوع أي نييييييييييزاع بموجييييييييييب هييييييييييذه الوثيقيييييييييية، يوافييييييييييق الطرفييييييييييان علييييييييييى التقييييييييييدم لسييييييييييلطة االختصيييييييييياص  

https://mastercard.metlifeaiganb.com/MasterCard
mailto:mastercard.services@metlifeaiganb.com
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، إال إذا تيييييييييييم إبيييييييييييرام اتفييييييييييياق تحكييييييييييييم سيييييييييييليم بيييييييييييين الطيييييييييييرفين، المملكييييييييييية العربيييييييييييية السيييييييييييعوديةالحصييييييييييري لمحييييييييييياكم 
وفييييييييي تلييييييييك الحاليييييييية، يوافييييييييق الطرفييييييييان علييييييييى إحاليييييييية أي نييييييييزاع أو قضييييييييية تنشييييييييأ عيييييييين هييييييييذه الوثيقيييييييية، بمييييييييا فييييييييي 

يتعلييييييييق بخييييييييرق أو إنهيييييييياء أو سييييييييريان مفعييييييييول الوثيقيييييييية، إلييييييييى التحكيييييييييم وفقييييييييًا للبنييييييييود التييييييييي تييييييييرد فييييييييي  ذلييييييييك مييييييييا
 اتفاق التحكيم.

  
 التأمين زائد على التأمين اآلخر 
تكيييييييون التغطييييييييية المقدمييييييية بموجييييييييب هيييييييذه الوثيقيييييييية زائيييييييدة؛ وذلييييييييك يعنيييييييي بأنييييييييه إذا كيييييييان لييييييييديك، فيييييييي وقييييييييت وقييييييييوع  

، تيييييييييأمين خييييييييياص  مثيييييييييل، عليييييييييى سيييييييييبيل المثيييييييييال-قابيييييييييل للتحصييييييييييلأي حادثييييييييية، تيييييييييأمين آخييييييييير سييييييييياري المفعيييييييييول و 
سيييييييييييييتغطي هيييييييييييييذه الوثيقييييييييييييية المبليييييييييييييغ غيييييييييييييير  - بماليييييييييييييك المنيييييييييييييزل أو عليييييييييييييى المحتوييييييييييييييات أو خييييييييييييياص بيييييييييييييالمؤجر

 المغطى بأي تأمين آخر من ذلك القبيل فقط، ولغاية الحدود المبينة في الشروط واألحكام.
  
 القانون النافذ 
 .المملكة العربية السعوديةتخضع هذه الوثيقة لقوانين  
  
 اإلخفاء أو االحتيال 
قميييييييييت متعميييييييييدًا بإخفييييييييياء أو بالتضيييييييييليل بشيييييييييأن  أنررررررررركتبطيييييييييل التغطيييييييييية، قبيييييييييل أو بعيييييييييد وقيييييييييوع خسيييييييييارة، إذا تبيييييييييين  

 أي معلومات أو وقائع مهمة تتعلق بهذا التأمين أو تقديم معلومات احتيالية إلينا.
  
 منع وقوع الخسارة 
 كافة السبل الممكنة لتجنب وقوع خسارة مستقبلية في وبعد وقت وقوع الخسارة.يجب عليك بذل  
  
 العقوبات 
 شيييييييييييركتها أو التيييييييييييأمين أو التيييييييييييأمين شيييييييييييركة عليييييييييييى نافيييييييييييذ تشيييييييييييريع أو قيييييييييييانون  أي بموجيييييييييييب أصيييييييييييبح، أو كيييييييييييان إذا 

 التغطييييييييييية تقييييييييييديم الحييييييييييق، وقييييييييييت أي فييييييييييي أو الوثيقيييييييييية هييييييييييذه بداييييييييييية عنييييييييييد المطلييييييييييق، المسيييييييييييطر كيانهييييييييييا أو األم
 التييييييييييأمين شييييييييييركة تقييييييييييدم ال نافييييييييييذة، عقوبييييييييييات أو حظيييييييييير ألي خرقييييييييييه بسييييييييييبب قييييييييييانوني غييييييييييير لييييييييييه المييييييييييؤمن إلييييييييييى

 دفييييييييياع أي تكييييييييياليف دفيييييييييع أو ليييييييييه للميييييييييؤمن دفييييييييياع أي لتقيييييييييديم نيييييييييوع أي مييييييييين مسيييييييييؤولية أي تتحميييييييييل وال التغطيييييييييية
 لييييييييذلك خرقيييييييياً  ذلييييييييك يشييييييييكل الييييييييذي القييييييييدر إلييييييييى لييييييييه، المييييييييؤمن عيييييييين نيابيييييييية الضييييييييمانات ميييييييين شييييييييكل أي تقييييييييديم أو

 .العقوبة تلك أو الحظر
 

 التنازل 
 .أحد أي إلى التأمين هذا في مصلحتك عن التنازل لك يحق ال 

 
 اإلحالل 
 بموجييييييييييب مطبقيييييييييية خسييييييييييارة أي بتغطييييييييييية ذلييييييييييك بخييييييييييالف أو مبييييييييييالغ أي دفييييييييييع أو مطالبيييييييييية أي بتسييييييييييوية قمنييييييييييا إذا 

 أو آخيييييييييير شييييييييييخص أي مقابييييييييييل بييييييييييك الخاصيييييييييية االسييييييييييترداد حقييييييييييوق  كافيييييييييية فييييييييييي محلييييييييييك نحييييييييييل الوثيقيييييييييية، هييييييييييذه
 تليييييييييييييك لضيييييييييييييمان ضيييييييييييييرورية مسيييييييييييييتندات أي وتسيييييييييييييليم وتوقييييييييييييييع إتميييييييييييييام علييييييييييييييك ويتوجيييييييييييييب آخيييييييييييييرين أشيييييييييييييخاص

 . اإلحالل بحقوق  يمس إجراء أي تتخذ أن الخسارة وقوع بعد يجوز ال. الحقوق 
 

 اإلثبات عبء 
 الخسيييييييييارة بيييييييييأن مطبقييييييييياً  يكيييييييييون  قيييييييييد اسيييييييييتثناء أي بسيييييييييبب فيهيييييييييا نيييييييييزعم إجيييييييييراءات أو دعيييييييييوى  أو إجيييييييييراء أي فيييييييييي 

 .عليك الضرر أو الخسارة إثبات عبء يقع الوثيقة، هذه بموجب مغطى غير الضرر أو
 

 االمتثال 
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 أقسيييييييييييام مييييييييييين قسيييييييييييم بكيييييييييييل الخاصييييييييييية واألحكيييييييييييام بالشيييييييييييروط الكاميييييييييييل المتثاليييييييييييك الوثيقييييييييييية هيييييييييييذه مزاييييييييييييا تخضيييييييييييع 
 .الوثيقة

 
 البيانات عن اإلفصاح 
بييييييييك لغييييييييرض تقييييييييديم منتجييييييييات بييييييييإبرام عقييييييييد التييييييييأمين هييييييييذا، توافييييييييق علييييييييى معالجيييييييية الشييييييييركة للبيانييييييييات المتعلقيييييييية  

وخييييييييييدمات التييييييييييأمين واإلدارة القانونييييييييييية ومعالجيييييييييية أييييييييييية بيانييييييييييات شخصييييييييييية حساسيييييييييية تتعلييييييييييق بييييييييييك علييييييييييى وجييييييييييه 
 التحديد.

 أييييييييية حصيييييييير دون  ذلييييييييك فييييييييي بمييييييييا الغييييييييير إلييييييييى المعلومييييييييات تلييييييييك عيييييييين باإلفصيييييييياح الشييييييييركة قيييييييييام علييييييييى توافييييييييق 
 فييييييييي شييييييييركة أييييييييية أو لييييييييه المييييييييؤمن إلييييييييى والمنتجييييييييات الخييييييييدمات يقييييييييدمون  وميييييييين المجموعيييييييية شييييييييركات ميييييييين شييييييييركة

 .إقامتك مكان أو بلد خارج أو داخل تنظيمية هيئات وأية المجموعة

 
 الدعاوى مدير 

   شركة والء للتأمين التعاوني
  -   حي العليا -طريق الملك فهد  -برج اإلبداع 

 الرياض
 المملكة العربية السعودية

  00966( 11) 5109300هاتف: 
 00966( 11) 5109396فاكس: 

  mastercard.services@metlifeaiganb.comالموقع االليكتروني: 
   

مساًء )بالتوقيت القياسي العربي( من األحد إلى الخميس، اللغات  4:30صباًحا حتى  8:00أوقات العمل بالمكتب: من 
 إلنجليزية.المدعومة هي العربية وا

 
 

 :الشكاوى 
 يرجى التواصل معنا عبر: الخاصة بكمفي حال كانت لديك أية شكاوى بصدد بوليصة تأمين 

 مجموعة خدمة العمالء
   شركة والء للتأمين التعاوني

  -   حي العليا -طريق الملك فهد  -برج اإلبداع 
 

 المملكة العربية السعودية
  00966( 11) 5109300هاتف: 
 00966( 11) 5109396فاكس: 

  mastercard.services@metlifeaiganb.comكتروني: الموقع اإلل

mailto:mastercard.services@metlifeaiganb.com
mailto:mastercard.services@metlifeaiganb.com
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 لى طلبكم.عسوف يتم تقديم المعلومات عن إجراءاتنا للتعامل مع الشكاوى داخلًيا لكم عن طريق مدير رعاية العمالء بناء 

 
 

 
                                                            

 الوكيل المفوض باألصالة وبالنيابة عن
 شركة والء للتأمين التعاوني


