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  إلغاء تذاكر الفعاليات تأمين

 قطرفي األحكام والشروط الخاصة بحامل البطاقة 
 

 
  جدول المزايا

 
 

  إلغاء تذاكر الفعاليات تأمين
  قطر -Infinite Privilege  أو Infinite أو Signature فيزا  لحاملي بطاقة

    
  إلغاء تذاكر الفعاليات  الحد األقصى لمبلغ التأمين / الحد األقصى للمسؤولية 

USD 250   ةتذكرلكل الحد األقصى 
USD 1,000  الحد األقصى للحادث الواحد  
USD 2,000   خالل السنة األقصىالحد  
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  كيفية التقدُّم بمطالبة

األحكام والشروط من أجل معرفة تفاصيل السلع المشمولة بالتغطية وغير المشمولة بالتغطية بدقة، مع مالحظة أي يُرجى قراءة هذه 

 شروط وقيود واستثناءات.
  

  تقديم مطالب

يوماً  90يوماً من تاريخ وقوع الحادثة. قد تُرفض المطالبة عند عدم تقديم إشعار في فترة  90يجب تقديم إشعار كتابي في فترة ال تتجاوز 

  ChubbArabia_VisaCardClaims@Chubb.comمن تاريخ وقوع الحادثة. يجب إرسال اإلشعار إلى 
 

 يجب أن تقدم ما يلي:
 ،اسمك  
  األولى من بطاقة التأمين الخاصة بك، 9األرقام الـ  
 ،عنوانك  
  األصلية غير المستعملة الخاصة بك التي اشتريتها لحضور الفعاليةالتذكرة.  
 نسخة عن ايصال الشراء ُمبيٌَّن فيه أن مبلغ التذكرة تم دفعه بالكامل باستخدام البطاقة المؤهلة.  
 عندما يكون ذلك مالئما، تذاكر الرحلة ُمبيٌَّن عليها تواريخ وأوقات الرحلة.  
 وفي حالة . رض أو إصابة، يجب تقديم شهادة طبية مملوءة من قِبَل الطبيب المعالجبالنسبة للمطالبات المتعلقة بم

  .الوفاة، يجب تقديم نسخة مصدقة عن شهادة الوفاة
 إذا كانت المطالبة متعلقة بأية ظروف أخرى، الرجاء تقديم إثبات خاص بهذه الظروف.  
 عالية وتعذّر عليك حضورها، يجب تقديم بيان مفصل في حال تأخر وسيلة النقل التي استعملتها للذهاب إلى مكان الف

عن الظروف التي منعتك من حضور الفعالية إلى جانب إثبات يمنحه لك مقدم خدمة النقل العام أو الجهة التي 
 .عطل وقع للمركبة الخاصة التي كنت مسافرا على متنها/تتعامل مع حادث

  
  معلومات إضافية

مون المطالبة يجب عليكم تقديم أصول جميع  فواتيركم وإيصاالتكم وبالغاتكم وما إلى ذلك. وينبغي مراجعة قسم الوثيقة الذي تقّدِ
الع على أّيِ شروط وتفاصيل محدَّدة بشأن أّيِ أدلَّة يجب عليكم تقديمها إلينا لتأييد المطالبة. ومن المستحسن  بموجبه بهدف االّطِ

  تي تقومون بإرسالها إلينا.دائًما االحتفاظ بنسخ من جميع المستندات ال
  

  وكالء المطالبات
  لمساعدتنا على التوصل إلى تسوية سريعة وعادلة بشأن المطالبات المقدَّمة، قد نحتاج في بعض األحيان إلى تعيين وكيل مطالبات.

  
  المدفوعات

لين. ويخضع سداد أي تعويض للق ن تسديد المدفوعات إلى حاملي البطاقة المؤهَّ وانين واللوائح الحكومية السارية يتولى المؤّمِ
  في البلد الذي يُسدَّد فيه التعويض.

  
وفي حال كان القانون يسمح بذلك، يُسدَّد مبلغ التأمين المستحق عن فقدان الحياة إلى حامل البطاقة الذي يسميه المؤمَّن عليه.  وفي 

ن عليه بتسمية أحد، تُسدَّد المطالبة إلى  ن عليه وفقًا للترتيب حال لم يقم المؤمَّ ل حامل بطاقة متبٍق على قيد الحياة تابع للمؤمَّ أوَّ
  التالي:
  الزوج أو الزوجة؛  -أ

 األبناء، بحصص متساوية؛  -ب
 الوالدان، بحصتين متساويين؛  -ت
 اإلخوة واألخوات، بحصص متساوية؛   -ث
 منّفِذ الوصية أو الوصي على التركة أو من يعادلهما في بلد إقامة حامل البطاقة  -ج

 
ن عليه أو أي طرف آخر مالئم عند االقتضاء.   يخضع سداد أي تعويض للقوانين وتُ  سدَّد جميع مبالغ التأمين األخرى إلى المؤمَّ

  واللوائح الحكومية السارية في ذلك الوقت في البلد الذي يُسدَّد فيه التعويض.
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  العقوبات االقتصادي
تأمين) أنها توفر تغطية، وال تتحمل أي شركة تأمين (شركة إعادة تأمين) المسؤولية عن ال تعتبر أي شركة تأمين (شركة إعادة  

ض فيه توفير هذه التغطية أو دفع هذه المطالبة أو توفير  دفع أي مطالبة أو توفير أي منفعة بموجب هذه الوثيقة بالقدر الذي يُعِرّ
وبة أو حظر أو قيد يتم تنفيذه وفقًا لقرارات صادرة عن األمم المتحدة هذه المنفعة شركة التأمين (شركة إعادة التأمين) إلى أي عق

أو العقوبات التجارية واالقتصادية أو القوانين أو اللوائح أو القيود المفروضة من جانب االتحاد األوروبي أو المملكة المتحدة أو 
أو المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية  اإلمارات العربية المتحدة أو مركز دبي المالي العالمي أو مملكة البحرين

  أو الواليات المتحدة األمريكية.
  

  القانون الساري
. وتخضع أية منازعة ناتجة عنها للوالية القضائية للمحاكم المختصة قطرتُفسَّر هذه الوثيقة واألهلية للحصول عليها وفقا لقوانين 

  قطر
  

  التغييرات في الوثيقة
  .أحدث صياغة للوثيقةأكد دائما من مراجعة الرجاء الت

  
نحتفظ بحق تغيير أحكام هذه الوثيقة أو إضافة أحكام أخرى ألسباب قانونية أو تنظيمية و/أو إلدراج أية إرشادات أو  

  قواعد ممارسة جديدة.
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  تعاريف عامة
  

  األلفاظ نفس المعني أينما وردت بالخط السميك.ترد فيما يلي تعاريف األلفاظ ذات المعنى المحدَّد، ويكون لهذه 
  

ن عليه، ويكون السبب فيه عوامل خارجية الحادث : حدث مادي مفاجئ وغير متوقَّع وال يمكن السيطرة عليه يقع للمؤمَّ
 وعنيفة وواضحة أثناء رحلة مشمولة بالتغطية.

  
ل الحد األقصى خالل السنة:  ن مسؤولية سداده لكل حامل بطاقة أثناء فترة سريان الحد األقصى للمبلغ الذي يتحمَّ المؤّمِ

 الوثيقة.
 

أي واقعة  عن المشترينالحد األقصى للمبلغ المستحق السداد بموجب مزايا تأمين  الحد األقصى للحادث الواحد:
 .خسارة واحدة مشمولة بالتغطية

  
ق السداد بموجب أي تغطية تأمينية واحدة لكل الحد األقصى للمبلغ المستح مبلغ التأمين/الحد األقصى للمسؤولية:

 .حامل بطاقة أثناء فترة سريان الوثيقة
  

أبناء حامل البطاقة وبناته المؤهلين، بما يشمل الذرية البيولوجية وأبناء الزوج أو الزوجة، واألطفال  الطفل أو األطفال:
أشهر وتقل عن ثمانية  6يد أعمارهم على ذوي النسب البيولوجي المباشر المولودين خارج إطار الزواج، ممن تز

) عاًما إذا كان طالًبا متفرًغا للتعليم)، على أن يكونوا غير متزوجين 23) عاًما (أو تقل عن ثالثة وعشرين (18عشر (
ن عليه. ل المؤمَّ  ويعولهم في المقام األوَّ

  
ن عليه. المدينة التي تقيمون فيها:  المدينة التي يقيم فيها المؤمَّ

  
أي وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية يتم تشغيلها بموجب ترخيص ساري المفعول لنقل  النقل العام: وسائل)(وسيلة 

الركاب من دافعي األجرة والتي يتم تشغيلها وفق جدول زمني منشور والتي قام حامل البطاقة المؤهل بشراء تذكرة 
ا من خالل البطاقة المؤهلة أو التي تم شراؤها له من خالل النقاط المكتسبة عبر برنامج المكافآت المرتبط الستخدامه

 بالبطاقة المؤهلة.
  
ن عليه إقامة قانونية بلد اإلقامة:  البلد الذي يقيم فيه المؤمَّ

  
 2020 يونيو 1تاريخ بدء التأمين: 

  
 2021ايو م 31إلى  2020 يونيو 1من فترة سريان الوثيقة 

  
 الصادرة داخل اإلقليم. Infinite Privilege  أو Infinite أو Signature  فيزا بطاقات البطاقة المؤهَّلة:

  
عاًما  80عاًما و 18حاملو البطاقات الذين تتراوح أعمارهم بين  حامل البطاقة المؤهَّل أو حاملو البطاقات المؤهَّلون:

ويحملون بطاقة مؤهَّلة صالحة وسارية وفي وضعية جّيِدة (غير ملغاة أو موقوفة أو توجد عليها متأخرات) في وقت 
لمنصوص الفعاليات مشمولة بالتغطية، والذين يحق لهم الحصول على المدفوعات أو المزايا األخرى ا شراء تذاكر

 عليها في هذه الوثيقة.
 

  الفعاليات
تشمل الفعاليات على سبيل المثال ال الحصر المنافسات الرياضية الرسمية، الحفالت الموسيقية، المعارض، 

الرحالت التعليمية/الثقافية، السينما، المسرح، المدن الترفيهية أو االستعراضات العسكرية، أو أية زيارة لمرافق 
 ُمسبًقا. وتُباع تذاكرها قطروفعاليات سياحية أخرى يتم تنظيمها في 
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 : مكان يتسم بما يلي:لمستشفىا
 لديه ترخيص سليم (إذا كان القانون يتطلَّب ذلك)؛  -أ

ن من   -ب ل في مجال رعاية المرضى أو المصابين وعالجهم؛ (ج) ولديه طاقم مكوَّ ويعمل في المقام األوَّ
 طبيب واحد أو أكثر متاح في جميع األوقات؛ 

لة واحدة على األقل في الخدمة في   -ت ويوفِّر خدمة التمريض على مدار الساعة، ولديه ممرضَّة مهنية مسجَّ
 جميع األوقات؛

مة للتشخيص والجراحة، سواء داخل منشآت المستشفى أو في مرافق متاح لها ولديه مرافق منظَّ   -ث
 استخدامها على أساس ترتيبات مسبقة؛

ليس عيادة أو دار مسنين أو دار راحة أو دار نقاهة للمسنين، أو منشأة تعمل كمركز لعالج إدمان   -ج
 المخّدِرات أو الكحول أو الكحول، إال إذا كان ذلك بصفة عارضة.

 
: الزوج أو الزوجة بحكم القانون؛ واألبناء؛ وأزواج األبناء وزوجات والبنات؛ واإلخوة اد األسرة المقربونأفر

واألخوات؛ وإخوة الزوج أو الزوجة وأخوات الزوج أو الزوجة، والوالدان؛ ووالدا الزوج أو الزوجة؛ واألجداد 
ين أو المتبنِّين وأبناء الزوج أو الزوجة؛ وأزواج والجدات؛ واألحفاد؛ واألوصياء القانونيون؛ واألطفال المكفول

ات والخاالت؛ واألعمام واألخوال؛ وأبناء اإلخوة واألخوات.  األم أو زوجات األب؛ والعمَّ
  

إصابة جسدية سببها المباشر عوامل عنيفة وعرضية وخارجية وواضحة، وتكون ناتجة عن تلك  :اإلصابة
خرى، وتقع في غضون رحلة مشمولة بالتغطية أثناء سريان هذه العوامل مباشرة وبمعزل عن أي أسباب أ

 الوثيقة.
  

ن ، الدوحة، 7171طريق الدائري الثالث، ص.ب  -207شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة قطرية) ، : المؤّمِ
 .قطر

 
ض من شركة  الجهة المصدرة: بإدارة برنامج للبطاقات ‘ فيزا’بنك [مصرف] أو مؤسسة مالية أو كيان مماثل مفوَّ

في اإلقليم، ومشارك في تقديم تأمين المشترين  إلى ‘ فيزا’االئتمانية أو بطاقات السحب المباشر التي تقدمها شركة 
  .حاملي البطاقات المؤهَّلين

  
 Visa International Service Associationحامل الوثيقة: 

  
ن عليه/أنتم/الخاص بكم:   حاملو البطاقة المؤهَّلين للحصول على التغطية التأمينيةالمؤمَّ

  
نون/نحن/إلينا/الخاصة بنا طريق الدائري الثالث،  -207شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة قطرية) ، : المؤّمِ

 .، الدوحة، قطر7171ص.ب 
  

حاصل على إجازة في الطب أو في طب العظام، ومرخَّص له بتقديم الخدمات الطبية أو إجراء  : شخصالطبيب
مو العظام  العمليات الجراحية وفًقا لقوانين البلد الذي تؤدَّى فيه تلك الخدمات المهنية، ويُستثنى من ذلك التعريف مقّوِ

اد الطبيعية. وباإلضافة إلى ذلك، ال يمكن اعتبار أحد وأخصائيو العالج الطبيعي وممارسو العالج المثلي والعالج بالمو
بين طبيًبا. ن عليه المقرَّ  أفراد أسرة المؤمَّ

  
: تأمين السفر الوارد في هذا المستند، والصادر لحامل الوثيقة لتغطية حاملي البطاقات المؤهَّلين الذين يحملون الوثيقة

 .بطاقات مؤهَّلة صادرة في أحد البلدان داخل اإلقليم
  

: حالة مرضية سبق أن أوصى الطبيب بشأنها بالرعاية الطبية أو العالج الطبي أو المشورة الحاالت المرضية السابقة
الطبية أو قدَّم أياً من ذلك في غضون السنتين السابقتين على الرحلة المشمولة بالتغطية، أو حالة مرضية استدعت 

 لخمس سنوات السابقة على الرحلة المشمولة بالتغطية.دخول المستشفى أو إجراء جراحة في غضون فترة ا
  

ن عليه أثناء سريان هذه الوثيقة ويحتاج إلى عالج على يد المرض : علَّة أو داء يظهر للمرة األولى أو يُصاب به المؤمَّ
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 طبيب.
  

رها بين ثمانية زوج أو زوجة حامل البطاقة المؤهَّل المتزوج بحكم القانون ويكون عمره أو عمالزوج أو الزوجة: 
 ) عاًما.80) عاًما وثمانين (18عشر (

  
الي ينجم عنه تعطيل مغادرة ووصول وسيلة النقل العام.اإلضراب:   أي خالف عمَّ

  
 األولى. ةإلغاء تذاكر الفعاليات على النحو المبيَّن في الصفح المزايا ومبالغ التأمين التي يقدَّمها تأمين جدول المزايا:
  

 .قطر: اإلقليم
  

ض اإلرهاب : استخدام القوة أو العنف أو التهديد باستخدامهما ضد األشخاص أو الممتلكات، أو ارتكاب فعل يُعّرِ
له، من جانب أي شخص  األرواح أو الممتلكات للخطر، أو ارتكاب فعل يشّوِش على نظام اتِّصاالت إلكتروني أو يعّطِ

نيابة عن أي منظَّمة أو حكومة أو سلطة أو قوة عسكرية أو فيما أو جماعة، سواء كانوا أو لم يكونوا يقومون بذلك بال
يتصل بأي من ذلك، في حال كان أثر ذلك الفعل تخويف الحكومة أو السكان المدنيين أو أي فئة منهم أو إكراههم أو 

د حكومة المنطقة التي وقع في ها أنَّه عمل إيذائهم أو تعطيل أي جزء من االقتصاد. كما يشمل اإلرهاب أي فعل تؤّكِ
 إرهابي أو تعترف بأنَّه كذلك.

  
: تعني الحرب المعلنة أو غير المعلنة أو أي أنشطة حربية الطابع، بما في ذلك استخدام أي دولة ذات سيادة الحرب

 للقوة العسكرية من أجل تحقيق غايات اقتصادية أو جغرافية أو قومية أو سياسية أو عرقية أو دينية أو غير ذلك.
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  التغطية
ن عليها التالية بناًء على المبالغ المستحقة المبينة في جدول المزايا.   تُعّوضك شركة التأمين عن الفعاليات المؤمَّ

 
  إلغاء التذاكر

  ماذا تشمل التغطية
 

المزايا دون أن تتجاوز القيمة االسمية لتذكرة (تذاكر) الفعالية التي سندفع لك مبلغا يصل إلى القيمة المبينة في جدول 
دفعتها باستخدام البطاقة المؤهلة الخاصة بك وال يمكنك استرجاعها من أية جهة أخرى إذا تعذّر عليك حضور الفعالية 

  نتيجة للظروف التالية التي وقعت أثناء فترة التأمين ولم يكن ممكنا تفاديها:
تعّرضك لمرض خطير غير متوقع، إصابتك أو وفاتك أو إصابة أو وفاة فرد من أفراد عائلتك األقربين، بشكل خارج عن  •

  نطاق سيطرتك ودون أن يكون لك علم بذلك في وقت شراء تذاكر الفعالية، 
أو انفجار أو استدعاؤك لدى الشرطة بسبب تعرض منزلك للسرقة أو ألضرار بسبب عاصفة أو فيضان أو حريق مهول  •

  تخريب أو انهيار أرضي أو سقوط األشجار أو اصطدام مركبة أو طائرة بمنزلك،
  التي استعملتها للذهاب إلى موقع الفعالية وفقا للجدول الزمني المقرر، أو وسيلة النقل العاملم تعمل  •
ساعات مع  3روري لمدة تتجاوز تعّرضت المركبة التي سافرت على متنها لعطٍل أو حادٍث أو تأخرت بسبب االزدحام الم •

  .المتوقعة عند تنظيم الرحلة تعدم وجود طريق بديل آخر، بشرط أن تكون قد أخذت بعين االعتبار التأخيرا
 

  الشروط الخاصة
 

  .يجب أن تُعلمنا في أقرب وقت معقول ممكن بأي سبب قد يجعلك تلغي حضور الفعالية . 1
الفعالية بسبب حادث أو مرض، يجب أن تقدم شهادة طبية صادرة عن الطبيب الذي يعالجك إذا كان من غير الممكن حضور  . 2

  .المريض، ُمبيٌَّن فيها أن ذلك الحادث أو المرض منعك بشكل حتمي ومعقول من حضور الفعالية/أو يعالج الشخص المصاب
  .في حال الوفاة، يجب تقديم نسخة مصدقة عن شهادة الوفاة . 3
ر الفعالية بسبب تأخر وسائل النقل العام، يجب أن تقدم وثيقة صادرة عن مقدم خدمة النقل العام يؤكد إذا تعذّر عليك حضو . 4

  فيها عدم تنفيذ خدمة النقل في الوقت المقرر،
ض المركبة التي كنت مسافرا على متنها لحادث أو عطل، يجب أن تقدم وثيقة  . 5 إذا تعذّر عليك حضور الفعالية بسبب تعرُّ

 هة التي تتعامل مع الحادث أو العطل الذي وقع للمركبة التي كنت مسافرا على متنها.صادرة عن الج
  

  ما ال تشمله التغطية
  ال تغطي هذه الوثيقة أية مطالبة تنشأ عن العناصر التالية أو تتضمنها:

 

  أو تشّوهات ِخلقّية أو أي تعقيد ناتج عنها، الحاالت المرضية السابقة . 1
االكتئاب أو القلق، االضطراب العقلي أو العصبي، تعاطي الكحوليات أو المخدرات أو اإلدمان عليها أو تناول  . 2

  جرعات مفرطة منها،
و اإلصابات التي يُلحقها الشخص بنفسه عن عمد، االنتحار أو أي تهديد باالنتحار سواء كان الشخص سليما أ . 3

  مختال، 
  أي وباء أو جائحة، . 4
  الظروف المعروفة لديك قبل وقت حجز تذاكر الفعالية، . 5
أو أية وثائق /عدم التمّكن من حضور الفعالية بسبب اإلخفاق في حمل أو استصدار أو تقديم بطاقة هوية صالحة و  . 6

  مطلوبة،
  ولها بناًء على استشارة الطبيب، وجودك في حالة َسَكر أو تحت تأثير أية عقاقير مخدرة أو أدوية ما لم تتنا . 7
محاولة تدبير فعل غير مشروع أو أي خرق أو محاولة خرق للقانون أو المشاركة في ذلك عن عمد أو مقاومة الشخص  . 8

ن عليه لالعتقال،   المؤمَّ
  السفر على متن أية طائرة بغير صفة راكب في طائرة تعمل بموجب ترخيص كامل ومخصصة لنقل الركاب، . 9

أو مواد مسببة للمرض أو مواد بيولوجية أو كيميائية /التعّرض لإلشعاع أو التلوث اإلشعاعي الناتج عن مواد نووية و  . 10
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  سامة،
الحرب، الحرب األهلية، الغزو، التمّرد، الثورة، استخدام القوة العسكرية أو االستيالء على السلطة أو القوة العسكرية،  . 11

  اإلرهاب، 
أي إرهابي أو عضو في منظمة إرهابية، تجار المخدرات الخارجين عن القانون، موّردو األسلحة النووية أو الكيميائية أو  . 12

  البيولوجية، 
  االلتزامات المهنية أو الظروف المالية، . 13
  التذاكر الموسمية أو بطاقات االشتراك السنوية، . 14
  تذاكر الفعاليات التي اشتريتها ألغراض مهنية، . 15
  الفعاليات التي تتضمن تكاليف اإليواء أو النقل،تذاكر  . 16
تخّلف وسائل النقل العام عن أداء الخدمة أو تأّخرها بسبب احتجاج الموظفين أو إضراٍب أُعِلن عنه أو بدأ قبل أن تغادر  . 17

  منزلك أو متى كان بإمكانك بشكل معقول إجراء ترتيبات سفر أخرى،
ة أو أمر من الحكومة أو سلطة الطيران المدني أو هيئة إدارة الموانئ أو سلطة إلغاء شركة النقل للرحلة بناًء على توصي . 18

  السكك الحديدية أو أية سلطة مماثلة في أي بلد،
  تأجيل أو إلغاء أو تغيير مكان الفعالية أو وقفها نهائياً من قِبَل مقدمي العروض أو الفنانين أو المروجين أو المنظمين، . 19
مة للفعالية أو وكالئهم أو أي شخص يتصرف تصفية أو إفالس مقدمي الع . 20 جة أو المنّظِ روض أو الفنانين أو الشركة المرّوِ

 نيابة عنك.
 

  الشكاوىإجراءات 
  

نحن حريصون على تقديم خدمة عالية الجودة، ونريد أن نحافظ على مستوى الخدمة في جميع األوقات. فإذا لم تكونوا راضين 
مها، يرجى اال ل عن الخدمة التي نقّدِ أرقام من رقم بطاقتكم أو رقم المطالبة أو بكليهما، كي يمكننا  9تصال بنا، وتزويدنا بأوَّ

  :التعامل مع الشكوى في أسرع وقت ممكن. تفاصيل االتصال بنا
  

  .، الدوحة، قطر7171طريق الدائري الثالث، ص.ب  -207شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة قطرية) ، 
  

أسابيع، لديك الحق في إحالة  8غير راضين عن الرد النهائي من المؤمن ، أو تفسيرهم للتأخير في نهاية فترة وفي حال بقيتم 
 االمرإلى برنامج تسوية منازعات العمالء التي تديرها هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن طريق البريد اإللكتروني التالي

omplaints@cdrs.org.qac. 
  

 :للمزيد من التفاصيل في ما يجب القيام به، و المعلومات المطلوبة يمكن االطالع على
 http://www.qfcra.com/en-us/whatwedo/Customer_Complaints/Pages/CDRS.aspx 

  
  التسويق حماية البيانات وحقوق

  
  المعلومات الشخصية التي تقدمونها

  
هي الجهة المتحكمة في البيانات، ونحن نتحمل مسؤوليتنا الكاملة عن حماية خصوصية عمالئنا وسرية  الدوحة للتأمينشركة 

  .معلوماتهم التي أُعطيت إلينا وأمنها
  

د هوية فرد من األفراد، بما في ذلك  ويُقصد باِإلشارة إلى المعلومات الشخصية حيثما وردت في هذا اإلشعار أي معلومات تحّدِ
أي معلومات شخصية حسَّاسة (مثل المعلومات بشأن الحالة الصحية أو الطبية).  وعندما نشير إليكم أو إلى "معلوماتكم 

د هوية شخص آخر قدَّمتم إلينا المعلومات بشأنه (وسوف نفترض أنَّ هذا  الشخصية"، فإنَّ هذه اإلشارة تشمل أي معلومات تحّدِ
ضكم في التصرف بالني ابة عنه).  كما أنَّكم توافقون على تلقي أي إخطارات متعلقة بحماية البيانات من جانبنا بشأن الشخص قد فوَّ

  .هذا الشخص
  

وسوف نستخدم معلوماتكم الشخصية بغرض توفير خدمات التأمين.  وبتقديمكم لتلك المعلومات الشخصية، فإنكم توافقون على 
مي الخدمات الذي نستعين استخدامها من جانبنا أو من جانب مجموعة شركاتنا*  أو معيدي التأمين المتعاقدين معنا، أو مقّدِ

بهم/شركائنا التجاريين، أو وكالئنا، وذلك في أعمال اإلدارة، أو خدمة العمالء، أو إدارة المطالبات، أو خدمات المساعدة، أو 
نين اآلخرين والهيئات إعداد ملفات العمالء، أو إدارة عملياتنا التجارية أو مراجعتها.  كما قد ننقل  معلوماتكم الشخصية إلى المؤّمِ

  .التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون من أجل منع االحتيال أو الجرائم المالية، أو في حال كان القانون يتطلَّب منَّا ذلك
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وضونهم من ممثليكم ولن نشاطر معلوماتكم الشخصية الحسَّاسة مع الغير ما لم تكن لدينا موافقة صريحة منكم أو من َمن تف

الشخصيين، أو إذا ُكنَّا مطالبين بالقيام بذلك بموجب القانون.  وقد ننقل معلوماتكم الشخصية إلى بلدان أخرى قد ال تكون على 
نفس المستوى فيما يتعلَّق بحماية البيانات مقارنة ببلدكم، ولكن إذا فعلنا ذلك، سوف نضمن وضع ضمانات مناسبة لحماية 

    .الشخصيةمعلوماتكم 
  

 -207شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة قطرية) ، ولمزيد من األسئلة فيما يتعلَّق بمعلوماتكم الشخصية، يُرجى االتِّصال بـ 
  .، الدوحة، قطر7171طريق الدائري الثالث، ص.ب 

  
 التسويق

  
رتم أنكم  ما لم تبلغونا بخالف ذلك، قد نتصل بكم إلعالمكم بأي سلع أو خدمات أو عروض يمكن أن تكونوا مهتمين بها.  فإذا قرَّ

طريق  -207شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة قطرية) ، ال تريدون تلقي معلومات ترويجية منا، يمكنكم االتصال بـ 
، االمارات العربية المتحدة، ولكن إذا فعلتم ذلك، قد تفوتكم فرصة االستفادة من قطر ، الدوحة،7171الدائري الثالث، ص.ب 

 .عروضنا الترويجية الخاصة
  

، ‘تشب المحدودة’شركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة األم  -‘ تشب’*معيدي التأمين والشركات التابعة لها هي مجموعة شركات 
لة في سويسرا ومقيَّدة    في بورصة نيويورك.وهي شركة مسجَّ

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


