
 

 وثيقة ضمان إضافي 
 الكويتفي ا�حكام والشروط الخاصة بحامل البطاقة 

 جدول المزايا
 

 الحد ا�قصى السنوي ا&جمالي   الحد ا�قصى للواقعة الواحدة   نوع البطاقة  

Platinum VISA      2,500 دو�ر 5,000   دو�ر 

  Signature VISA   3,500 دو�ر 6,000   دو�ر 

Infinite VISA      5,000 دو�ر 7,500   دو�ر 

 
 تعاريف عامة

 
د، ويكون لھذه ا�لفاظ نفس المعني أينما وردت بالخط السميك.  ترد فيما يلي تعاريف ا�لفاظ ذات المعنى المحد 

 
ل المؤم*ن مسؤولية سداده لكل الحد ا�قصى السنوي ا&جمالي:   حامل بطاقة أثناء فترة سريان الوثيقة.الحد ا�قصى للمبلغ الذي يتحم 

 
لة، بما في ذلك البطاقات الثانوية أو ا5ضافية على نفس حامل البطاقة أو حاملو البطاقات:  جميع ا�شخاص الذين صدرت لھم بطاقة مؤھ 

لة صادرة عن جھة مصدرة مشتركة.   الحساب، داخل ا5قليم، على أن تكون تلك البطاقة المؤھ 
 

 2016 ويوني 1التأمين:  تاريخ بدء
 

لة دو�ر، والتي اشتريتموھا جديدة في تاريخ بدء التأمين أو بعده أثناء فترة سريان  50: السلع التي � يقل سعر شرائھا عن السلع المؤھ1
لة، في محل تجاري واقع داخل ا5قليم 100الوثيقة بغرض ا�ستخدام الشخصي، والتي دفعتم قيمتھا كاملة ( %) باستخدام بطاقة مؤھ 

لة داخل ا5قليم بھدف استخدامھا (باستثناء ا�سواق الحرة)  ، على أ� تكون داخل ا5قليمأو عن طريق ا5نترنت من شركة مبيعات مسج 
 مدرجة في قائمة "ما � تشمله التغطية". 

 
لة:  الصادرة داخل ا5قليم. Infiniteأو   Signature  أو Platinum فيزابطاقات  البطاقة المؤھ1

 
ل أو حام لون: حامل البطاقة المؤھ1 لة (أو البطاقات الثانوية أو ا5ضافية على نفس الحساب) لو البطاقات المؤھ1 حاملو البطاقات الموھ 

أو أي جھة ُمفوضة بذلك، والتي تكون صالحة وسارية وفي وضعية جي*دة (غير ملغاة أو موقوفة أو توجد عليھا ‘ فيزا’الصادرة من 
 لھم الحصول على المدفوعات أو المزايا ا�خرى المنصوص عليھا في ھذه الوثيقة.متأخرات) في وقت تقديم المطالبة، ممن يحق 

 
م من الشركة المصن*عة ا�صلية. وتكون فترة الضمان فترة الضمان ا&ضافي:  الفترة التي تبدأ في اليوم التالي لتاريخ انتھاء الضمان المقد 

 ) شھًرا.12عشر (ا5ضافي مطابقة لفترة الضمان ا�صلية، بحد أقصى اثني 
 

ن عليه:  ل للحصول على التغطية.المؤم1  حامل البطاقة المؤھ 
 

 13103الصفات  24246صندوق البريد  برج خالد -عبدالعزيز حمد الصقر  - شارع  - القبلة ، شركة إيNف للتأمين التكافلي :المؤم6ن
  .الكويت

 
ض من شركة  الجھة المصدرة: بإدارة برنامج للبطاقات ا�ئتمانية أو بطاقات ‘ فيزا’بنك [مصرف] أو مؤسسة مالية أو كيان مماثل مفو 

لين.‘ فيزا’السحب المباشر التي تقدمھا شركة   في ا5قليم، ومشارك في تقديم الضمان ا5ضافي إلى حاملي البطاقات المؤھ 
 

بإصNح أي سلعة أو استبدالھا في حال وقوع عطل ميكانيكي يجعلھا غير صالح لNستخدام في  : التزام تعاقديضمان الشركة المصن6عة
مة من المحNت التجارية للسلع التي تحمل  مه الشركة المصن*عة للسلعة.  ويشمل ذلك الضمانات المقد  الغرض المقصود منھا، وتقد*

 عNمتھا التجارية.
 

م من الشركة المصن*عة لتغطيه، ويكون سببه الوحيد : عطل داخلي في سلعالعطل الميكانيكي لة كانت شروط الضمان ا�صلي المقد  ة مؤھ 
لة عن العمل فيما يتعلق بالغرض الذي ُصم*مت له. ل السلعة المؤھ  Xعيًبا في المواد المستخدمة أو في الصناعة، ويسفر عن تعط 

 
لةالحد ا�قصى للمبلغ  الحد ا�قصى للواقعة الواحدة:  المستحق السداد بموجب الضمان ا5ضافي �ي سلعة مؤھ 

 
 ‘)فيزا’مؤسسة فيزا العالمية (شركة حامل الوثيقة: 



 

 
 2017مايو  31إلى  2016 ويوني 1من فترة سريان الوثيقة 

 
 .الكويت :ا&قليم

 
الصفات  24246صندوق البريد  برج خالد - الصقر عبدالعزيز حمد  - شارع  - القبلة ، شركة إيNف للتأمين التكافلي :نحن/إلينا/الخاصة بنا

  .الكويت 13103
 

لين للحصول على التغطية التأمينيةأنتم/الخاص بكم:   حاملو البطاقة المؤھ 
 

 التغطية
 

 ما تشمله التغطية
لة بعد وقوع عطل ميكانيكي أثناء فترة الضمان ا5ضافي.   تشمل تغطيتكم تكاليف إصNح سلعة مؤھ 

 
لة أو الحد ا�قصى للواقعة الواحدة (بما  د نفقات ا5صNح بحد أقصى سعر الشراء ا�صلي الذي دفعتموه مقابل السلعة المؤھ  وسوف نسد*

 5صNحيعادله بالعملة المحلية)؛ أيXھما أقل، مع مراعاة الحد ا�قصى السنوي ا5جمالي (بما يعادله بالعملة المحلية). وإذا تجاوزت نفقات ا
لة بأخرى من طراز مكافئ أو لھا ذات الخصائص و� تزيد قيمتھا عن  سعر الشراء ا�صلي الذي دفعتموه، فسوف نستبدل السلعة المؤھ 

سعر الشراء ا�صلي، في حدود الحد ا�قصى للواقعة الواحدة ومع مراعاة الحد ا�قصى السنوي ا5جمالي. وإذا لم يُكن توفير سلعة أخرى 
د لكم مبلًغا يعادل سعر الشراء ا�صلي، في حدود الحد ا�قصى للواقعة الواحدة من ذات الطرا ز أو لھا ذات الخصائص ممكًنا، فسوف نسد*

 يوًما بحسب ما ھو مبي ن في جدول المزايا.  365ومع مراعاة الحد ا�قصى السنوي ا5جمالي. ويكون الحد ا�قصى للمدفوعات في فترة 
 

ضت لعطل ميكانيكي فحسب دون باقي وإذا كانت السلعة الم لة التي تعر  لة جزًءا من زوج أو مجموعة، فسوف تشمل التغطية السلعة المؤھ  ؤھ 
 الزوج أو المجموعة.

 
 

 الشروط الخاصة

لة مشمولة بضمان الشركة المصن*عة لفترة اثني عشر شھًرا ( .1 ) على ا�قل؛ و� يجوز أن يتجاوز 12يجب أن تكون السلع المؤھ 
 ) سنوات.3مجموع فترتي الضمان بموجب ضمان الشركة المصن*عة والضمان ا5ضافي ا�ختياري ثNث (

لة سارًيا في بلد ا�ستخدام، وأن ينص  على نطاق التغطية وفترتھا، وما ستفعله  .2 ويجب أن يكون ضمان الشركة المصن*عة للسلع المؤھ 
 صال للحصول على الخدمة.الشركة المصن*عة لمعالجة المشكلة، وجھات ا�ت* 

لة أو استبدالھا، أو أن ُيرد  إلى حامل البطاقة سعر الشراء ا�صلي مخصوًما منه أي تخفيضات أو  .3 ويمكن إصNح السلع المؤھ 
 خصومات أو نقاط مكافآت.

 
 ما ; تشمله التغطية 

 السلع التي � تعمل بالكھرباء؛ .1
 السلع التي � تحمل رقًما مسلسNً؛ .2
دة بمحركات بما في ذلك الطائرات والسيارات والدراجات النارية، وأي معدات أو أجزاء أو ملحقات  .3 الزوارق والمركبات المزو 

 خاصة بھا؛
عھا بالكامل الشركة المصن*عة؛ .4  البرمجيات الحاسوبية وغيرھا من ملحقات الحواسيب التي لم تجم*
لة خصيًصا أو فريدة أو نادرة؛ .5  أي سلع معد 
دة أو الُمعاد صنعھا في وقت شرائھا؛ال .6  سلع المستعملة أو الُمعاد بناؤھا أو المجد 
 السلع المشتراة بغرض إعادة البيع، أو بغرض ا�ستخدام المھني أو التجاري؛ .7
د أن ھا سلع استھNكية أو ينبغي التخلص منھا بعد استخدامھا، بما في ذلك على سبيل المثا .8 د المور* ل � الحصر السلع التي يحد*

 المصابيح الكھربائية وقاطعات التيار (الفيوزات) والبطاريات والمرش*حات وأحزمة الحمل وحقائب الحمل وعبوات أحبار الطباعة؛
 نفقات التنظيف؛ .9

 تكلفة تصحيح ا�نسدادات (فيما عدا انسدادات نظم التبريد في أجھزة التبريد)؛ .10
م أي مزايا في الحا�ت التي � تتعلق بوجود عيوب في المواد  السلع التي تحمل "ضمان رضاء" يتيح استبدال .11 المنتج أو يقد*

 المستخدمة في السلعة أو في صناعتھا؛
 السلع التي تحمل ضماًنا من الشركة المصن*عة يتجاوز ثNث سنوات؛ .12
د للمنتج؛ .13  النفقات ذات الصلة بسحب المور*
ة الروتينية أو الفحص أو التركيب، أو رسوم الفحص المنزلي وغيرھا من النفقات ذات الصلة با5صNحات الناجمة عن الصيان .14

ض عيًبا في السلعة؛  النفقات إذا لم يجد مسؤول ا5صNح المفو 



 

مة منه، أو استخدام ملحقات غير معتمدة؛ .15 د أو تعليماته أو إرشادات التركيب المقد  باع دليل المور*  التلف الناجم عن عدم ات*
 أو الصيانة أو ا5صNح أو التركيب أو التجميع أو إعادة الصنع؛نفقات الخدمات  .16
د للتسليم، سواء كان ذلك مذكوًرا أو مشموً� في ضمان الشركة المصن*عة أو  .17 أي عمليات شحن أو وعد با�لتزام بإطار زمني محد 

 لم يكن؛ 
لة الناجم عن حادث أو إھمال أو إسا .18 ءة استخدام أو إضرار عمدي أو غزو الھوام أو أي تكاليف ذات صلة بتلف السلع المؤھ 

الحشرات أو ا�ستخدام على نحو خاطئ أو السرقة أو الرمال أو النار أو الز�زل أو العواصف أو البرق أو ا�نفجارات أو ارتطام 
 الطائرات أو ا�ضرار الناجمة عن المياه أو التآكل أو تسرب البطاريات أو القضاء والقدر؛

ا إذا كانت ھناك إمكانية 5صNح السلعة أو استبدالھا.أي تكاليف ذا .19  ت صلة بالتخلXص من السلع أو إزالتھا، بصرف النظر عم 
 

 

م بمطالبة  كيفية التقد>
 

ُيرجى قراءة ھذه ا�حكام والشروط من أجل معرفة تفاصيل السلع المشمولة بالتغطية وغير المشمولة بالتغطية بدقة، مع مNحظة أي 
 وقيود واستثناءات.شروط 

 

م بمطالبة  التقد>

) يوًما 30يجب عليكم تقديم طلب كتابي ل[صNح في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول. وينبغي تقديم طلب ا5صNح في غضون ثNثين (
 .visa@broadspire.euمن وقوع أي خسارة. وينبغي إرسال ا5خطار إلى البريد ا5لكتروني 

 
 وسوف تحتاجون إلى تقديم البيانات التالية:

 اسمكم،  •

ل  •  أرقام من رقم بطاقتكم المشمولة بالتغطية، 9وأو 

 وعنوانكم، •

 ونموذج طلب الخدمة الموق ع، إن كان مشموً�، •

لة،  •  ونسخة من إيصال الشراء ا�صلي تحتوي على وصف للسلعة وُتظھر أن  ثمنھا قد ُدفع بالكامل باستخدام بطاقة مؤھ 

ونسخ مقروءة من جميع معلومات الضمان، بما في ذلك على سبيل المثال � الحصر: ضمان الشركة المصن*عة ا�صلي؛ أو  •
 منطبق،ضمان المحل التجاري؛ أو أي ضمان إضافي آخر 

ة جيدة في وقت تقديم طلب ا5صNح، •  وكشف حساب حامل البطاقة الذي يُبين أن  الحساب مفتوح وفي وضعي 
 

 ويمكن أن ُيطلب من حامل البطاقة إرسال السلعة أو السلع التالفة إلينا على نفقته الخاصة من أجل إجراء المزيد من التقييم.
 

 الشروط العامة
 

م ينطوي على أي شكل من أشكال ا�حتيال، تسقط جميع المزايا ذات الصلة بذلك الطلب. إذا كان طلبا;حتيال:   ا5صNح المقد 
 

ر ھذه الوثيقة وا�ھلية لھا وشروطھا وفًقا لقوانين القانون الواجب التطبيق وا;ختصاص القضائي  .  ويخضع أي نزاع لو�ية الكويتُتفس 
 .الكويتالمحاكم المختصة في 

 
ل أي مؤم*ن أو ُمعيد تأمين مسؤولية سداد أي العقوبات ا;قتصادية:  � ُيعتبر أن  أي مؤم*ن أو ُمعيد تأمين يوف*ر التغطية التأمينية، و� يتحم 

بموجب قرارات مطالبة أو تقديم أي مزايا إذا كان من شأن ذلك أن ُيعر*ض ذلك المؤم*ن أو ُمعيد التأمين �ي عقوبات أو حظر أو تقييد 
ية أو ا�مم المتحدة، أو العقوبات التجارية أو ا�قتصادية المفروضة من ا�تحاد ا�وروبي أو المملكة المتحدة أو الو�يات المتحدة ا�مريك

 بموجب القانون الوطني.
 

   



 

 إجراءات الشكاوى
     

دمة في جميع ا�وقات. فإذا لم تكونوا راضين عن الخدمة حريصون على تقديم خدمة عالية الجودة، ونريد أن نحافظ على مستوى الخ نحن
ل  مھا، يرجى ا�تصال بنا، وتزويدنا بأو  أرقام من رقم بطاقتكم أو رقم المطالبة أو بكليھما، كي يمكننا التعامل مع الشكوى في  9التي نقد*

 أسرع وقت ممكن. تفاصيل ا�تصال بنا:
 

  .الكويت 13103الصفات  24246صندوق البريد  برج خالد -عبدالعزيز حمد الصقر  -شارع  -القبلة ، شركة إيNف للتأمين التكافلي
  
 . تفاصيل ا�تصال بنا:وزارة التجارة والصناعةفي حال بقيتم غير راضين، يمكنكم إحالة ا�مر إلى و
 

   وزارة التجارة والصناعة
   ، مرقابمجمع الوزارات
  الكويت - 13030- مدينة الكويت  2944صندوق البريد 

  
  22480000-965+الھاتف: 
  22451080-965+الفاكس: 

  suad@moci.gov.kw: البريد ا5لكتروني
   http://www.moci.gov.kw:ا5لكتروني الموقع

 
 التسويقحماية البيانات وحقوق 

 
 المعلومات الشخصية التي تقدمونھا

ھي الجھة المتحكمة في البيانات، ونحن نتحمل مسؤوليتنا الكاملة عن حماية خصوصية عمNئنا وسرية  شركة إيNف للتأمين التكافلي
 معلوماتھم التي أُعطيت إلينا وأمنھا.

 
د ھوية فرد من ا�فراد، بما في ذلك أي وُيقصد با5ِشارة إلى المعلومات الشخصية حيثما وردت في ھذا  ا5شعار أي معلومات تحد*

اسة (مثل المعلومات بشأن الحالة الصحية أو الطبية).  وعندما نشير إليكم أو إلى "معلوماتكم الشخصية"، فإن  ھذه  معلومات شخصية حس 
ّ◌متم إلينا المعلومات ب د ھوية شخص آخر قد  ضكم في ا5شارة تشمل أي معلومات تحد* شأنه (وسوف نفترض أن  ھذا الشخص قد فو 

 التصرف بالنيابة عنه).  كما أن كم توافقون على تلقي أي إخطارات متعلقة بحماية البيانات من جانبنا بشأن ھذا الشخص.
 

وافقون على استخدامھا وسوف نستخدم معلوماتكم الشخصية بغرض توفير خدمات التأمين.  وبتقديمكم لتلك المعلومات الشخصية، فإنكم ت
مي الخدمات الذي نستعين بھم/شركائنا التجاريين،  أو من جانبنا أو من جانب مجموعة شركاتنا* أو معيدي التأمين المتعاقدين معنا، أو مقد*

Nء، أو إدارة عملياتنا وكNئنا، وذلك في أعمال ا5دارة، أو خدمة العمNء، أو إدارة المطالبات، أو خدمات المساعدة، أو إعداد ملفات العم
نين اdخرين والھيئات التنظيمية وھيئات إنفاذ القانون من أجل من ع التجارية أو مراجعتھا.  كما قد ننقل معلوماتكم الشخصية إلى المؤم*

 ا�حتيال أو الجرائم المالية، أو في حال كان القانون يتطل ب من ا ذلك. 
 

ن تفوضونھم من ممثليكم الشخصيين، أو اسة مع الغير ما لم تكن لدينا موافقة صريحة منكم أو من مَ ولن نشاطر معلوماتكم الشخصية الحس  
ا مطالبين بالقيام بذلك بموجب القانون.  وقد ننقل معلوماتكم الشخصية إلى بلدان أخرى قد � تكون على نفس المستوى فيما يتع ل ق إذا ُكن 

 إذا فعلنا ذلك، سوف نضمن وضع ضمانات مناسبة لحماية معلوماتكم الشخصية.  بحماية البيانات مقارنة ببلدكم، ولكن 
 

عبدالعزيز حمد  -شارع  -القبلة ، شركة إيNف للتأمين التكافليولمزيد من ا�سئلة فيما يتعل ق بمعلوماتكم الشخصية، ُيرجى ا�ت*صال بـ 
  .الكويت 13103الصفات  24246صندوق البريد  برج خالد - الصقر 
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رتم أنكم � تريدو ن ما لم تبلغونا بخNف ذلك، قد نتصل بكم 5عNمكم بأي سلع أو خدمات أو عروض يمكن أن تكونوا مھتمين بھا.  فإذا قر 
صندوق  خالدبرج  -عبدالعزيز حمد الصقر  -شارع  - القبلة ، شركة إيNف للتأمين التكافليتلقي معلومات ترويجية منا، يمكنكم ا�تصال بـ 

 ، ولكن إذا فعلتم ذلك، قد تفوتكم فرصة ا�ستفادة من عروضنا الترويجية الخاصة.الكويت 13103الصفات  24246البريد 
 
، ‘تشب المحدودة’والشركات التابعة المملوكة بالكامل للشركة ا�م  -  ‘تشب’ مجموعة شركاتلھا ھي  الشركات التابعةمعيدي التأمين و*

لة في سويسرا ومقي دة في بورصة نيويورك.وھي شركة   مسج 

 


