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برنامج التأمين المتميز

في حالة تأخر الطائرة أثناء الســفر أكثر من أربعة ســاعات يتم
تعويض العميل بمبلغ 200 دوالر أمريكي نظير تكاليف اإلقامة 

والمشروبات وخالفه

 تغطية تأمينية لجميع أفراد األسرة أثناء السفر بالخارج
تشمل حامل البطاقة والزوجة أو الزوج ومن يعولهم من

األبناء القصر 
تشمل التغطية التأمينية بطاقات الفيزا اإلنفينيت ، البالتينية

والذهبية بكل أنواعها 

في حالة تأخر الحقائب أكثر من ست ساعات يتم تعويض العميل
بمبلغ 200 دوالر أمريكي تكاليف شراء مالبس ومستلزمات بديلة

في حالة تأخر الحقائب أكثر من 48 ســاعة يتم تعويض العميل
بمبلــغ 700 دوالر أمريكــي باإلضافــة إلى 200 دوالر بعاليه. في 
حالة فقد الحقائب المصاحبة للعميل أثناء سفره، يمنح العميل 
تعويض لشــراء مســتلزمات بديلة بحد أقصى 2000 دوالر على 

أن يتحمــل حامــل البطاقــة 100 دوالر أمريكى األولى 



أن يقــوم حامــل البطاقــة أو الشــخص المؤمــن عليــه بوضع نفســه
فــور وقــوع الحادث تحت العناية الطبية لطبيب متخصص أو أخصائي 
إلعداد تقارير وشــهادات توضح الحالة الصحية له لتقديمها لشــركة 
التأمين عند طلبها ويكون من حق شــركة التأمين إجراء فحص طبي 

بمعرفتهــا علــى الشــخص المؤمن عليه 

الشروط

تســتثني الوثيقــة الخســائر واألضــرار الناتجــة عن الحروب والشــغب
 والعصيان والتعرض لألخطار الغير عادية أو وقوع الشخص تحت تأثير 

المشــروبات الكحولية

إثبــات شــراء احتياجــات أو مســتلزمات بديلــة خالل 4 أيام من وقوع
حــادث مغطــي بالتأمين 

الســفر يجــب أن يكــون على طائرات ذات جــدول مواعيد منتظمة
ومعلنة ويكون دليل خطوط الطيران            هو المرجع األساســي 

لدراسة تسوية التعويضات
A.B.C.

تقديــم تذكــرة الســفر المحــدد بها ميعاد الســفر وجهة الوصول

يجــب علــى المؤمــن لــه أو حامــل البطاقة إخطار شــركة التأمين عن
تلــك الحوادث خــالل 21 يوما من وقوعها 

تقديم مايثبت شــراء التذكرة بواســطة البطاقة

يغطــي التأميــن المســئولية القانونية لحامل البطاقة وأســرته التي
يعولهــا تجــاه الطــرف الثالث في حدود 1500000 دوالر أمريكي 

فــي حالــة التعــرض لمرض مفاجئ غير معروف مقدما أثناء ســفرك
بالخــارج ويحتــاج العالج في المستشــفيات، يغطــي التأمين تكاليف 
العالج الطبي السريع وبحد أقصى مائتين ألف دوالر أمريكي، على 

أن يتحمل حامل البطاقة 500 دوالر أمريكي األولى 

تمنــح التغطيــة الحماية التأمينية أثناء الســفر على الخطوط العادية
سواء بالطائرات أو القطارات أو السيارات العامة عند دفع أجرة الرحلة 
أو جزء منها بالبطاقة. وذلك بدفع تعويضات عن األضرار الجســمانية 
التي تصيبهم نتيجة للحوادث بحد أقصى 200000 دوالر أمريكي عن 

العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة ال قدر اهللا 

اإلخطــار عــن الحقائــب المفقــودة أو المتأخرة فــي ميناء الوصول
بشــكل رســمي لشــركة الطيــران والحصول على مــا يثبت ذلك 

تطبق الشروط و األحكام


