
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة سامسونج كير بلس

 النسخة العربية–شروط وأحكام الوثيقة 

" كير بلس سامسونج""(، وتنص على األحكام التي تحكم وتنظم وثيقة التأمين الشروط واألحكامتصف الشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة )"
 .("شروط وأحكام الوثيقةشار إليها فيما بعد بـ""ي  )

 

ة د"سامسونج كير بلس" عبارة عن وثيقة تأمين تغطي المخاطر المرتبطة بالتلف العرضي لهواتف سامسونج المحمولة الخاصة بك والملحقات الموجو 
ة التي صيغ الملكية الخاص" أو "نحن" شار إليها بالضميري  )للتأمين ش.م.ع  الالينسمن شركة  مكفولة"( وتعد المنتج المؤمن عليهالعلبة )"داخل 

ل ذلك التعام ، بما في"سامسونج كير بلس"سامسونج لألغراض اإلدارية والدعم ذات الصلة بوثيقة التأمين أشركنا "(. لقد تشير إلى ضمير المتكلم
 ."سامسونج كير بلس"مع المطالبات والطلبات بموجب وثيقة التأمين 

 

 "(.صيغة الملكية التي تشير إلى ضمير المخاطب" أو "أنتوثيقة، فسيشار إليك هنا بالضمير )"ق بشروط وأحكام هذه الفيما يتعل

 

الخاصة بك من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بسامسونج تعني موافقتك على هذه الشروط واألحكام موافقتك على جمع المعلومات الشخصية 
"(، بما يتوافق مع هذه الشروط واألحكام وسياسة الخصوصية لدى سامسونج التي يمكن االطالع عليها عبر الموقع اإللكتروني)يشار إليه باسم "

 ./p://www.samsung.com/ae/info/privacyhtt الرابط التالي:

 " الواردة في هذه االتفاقية شركة سامسونج جلف لإللكترونيات.سامسونجيقصد بـ"

 

الوثيقة. إذا كان المنتج المؤمن عليه الخاص بكم ال يعمل ولم يتعرض لحادث،  هذه إننا نوافق على تأمين المنتج المؤمن عليه وفًقا لشروط وأحكام
 فربما يكون معيًبا وقد يكون مغطى بضمان محدود لمدة عام واحد من سامسونج أو قد يكون لديك حقوق قانونية بموجب قانون المستهلك.

 

ثل: لفيات الشكلية التي ال تؤثر على الوظائف الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، مال تغطي التبلس" سامسونج كير "من الجدير بالذكر أن وثيقة التأمين 
ر الوقائية عليك اتخاذ جميع التدابيمن عليه. يجب سلًبا على وظيفة المنتج المؤ أو الشروخ التي ال تؤثر  الخدوش أو االنبعاجات أو تغير اللون و/

 ؤمن عليه.الضرر بالمنتج الم إللحاقالمعقولة والمناسبة منًعا 

 

ث عليك قراءة شروط وأحكام هذه الوثيقة واالحتفاظ بها، حي ينبغيوطبيعة عملها،  "سامسونج كير بلس"من أجل مساعدتك في فهم وثيقة التأمين 
يه بينك وبيننا. إذا لتنص على ما تشمله وثيقة التأمين سامسونج كير بلس بالتغطية وكيفية تقديم المطالبة وكيفية تغيير و/ أو إنهاء العقد المتفق ع

 . www.samsung.com/supportكان لديك أي استفسارات، يرجى االتصال بنا عبر الموقع اإللكتروني المحلي لشركة سامسونج: 

 

 تشكل شروط وأحكام وثيقة التأمين وشهادة التأمين عقد التأمين بينك وبيننا. 

 

http://www.samsung.com/ae/info/privacy/
http://www.samsung.com/support


 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )لمدة عامين(: 
 التلفيات العرضية / تلفيات السوائل لمدة عامين وضمان ممتد لمدة عام واحد

 الحدود التغطية المزايا
 رسوم إيداع المطالبة

 أجهزة الفالج شيب وتاب إس
 رسوم إيداع المطالبة
 سالسل إيه وتاب إيه

 مغطاة وائلالسالتلفيات العرضية / تلفيات 

درهم إماراتي للتلفيات العرضية  180 شهًرا 24مطالبتان خالل 
 فقط

درهم إماراتي للتلفيات العرضية  70
 مغطاة تلفيات الشاشة فقط فقط

 مغطاة (%80البطارية )أقل من 

 غير منطبق غير منطبق غير محدود مغطاة للعام الثاني ضمان ممتد لعام واحد

 

 التأمين سامسونج كير بلس )لمدة عام واحد(:ملخص وثيقة 
 التلفيات العرضية / تلفيات السوائل لمدة عام واحد

رسوم إيداع المطالبة أجهزة الفالج  الحدود التغطية المزايا
 شيب وتاب إس

رسوم إيداع المطالبة سالسل إيه وتاب 
 إيه

 مغطاة التلفيات العرضية / تلفيات السوائل
 12مطالبة واحدة خالل 

 شهًرا
درهم إماراتي للتلفيات العرضية  180

 فقط
درهم إماراتي للتلفيات العرضية  70

 مغطاة تلفيات الشاشة فقط فقط

 مغطاة (%80البطارية )أقل من 

 

 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )الشاشة فقط(:
 ضمان لمدة عام واحد لتلفيات الشاشة فقط

 الحدود التغطية المزايا
 رسوم إيداع المطالبة 

 أجهزة الفالج شيب وتاب إس
 رسوم إيداع المطالبة 

 سالسل إيه وتاب إيه

 12مطالبة واحدة خالل  مغطاة تلفيات الشاشة فقط
 شهًرا

درهم إماراتي للتلفيات العرضية  107
 فقط

درهم إماراتي للتلفيات العرضية  33
 مغطاة (%80البطارية )أقل من  فقط

العرضية / تلفيات السوائل/ التلفيات 
 غير مغطاة التلفيات األخرى 

  



ًما نفس وقت شراء المنتج المؤمن عليه، حينئٍذ يمكنك االستفادة من فترة تمتد لثالثين يو في  "سامسونج كير بلس"في حالة عدم شراء وثيقة التأمين 
نتج المؤمن . في هذه الحالة، عليك الرجوع إلى بائع الم"سامسونج كير بلس"بدًءا من تاريخ شراء المنتج المؤمن عليه حتى تاريخ شراء وثيقة التأمين 

)على  "بلس سامسونج كير"رة. يرجى مراعاة أنه يجب أن يكون المنتج المؤمن عليه مؤهاًل لوثيقة التأمين عليه أو الذهاب إلى شركة سامسونج مباش
 االستثناءات العامة(.- 3شروط السريان العامة والمادة - 1سبيل المثال انظر المادة 

ار األصلية. له وفًقا لتقديرنا. وسيتم استخدام قطع الغيالمنتج المؤمن عليه أو استبدا بتصليحعندما تقدم مطالبة إلى سامسونج، فستقوم سامسونج 
( ملكية لتصليحل)غير قابلة  تصليحهاوتصبح األجزاء والمواد التالفة التي يتم استبدالها من قبل سامسونج واألجهزة التي ال جدوى اقتصادية من 

 خاصة بنا.

سامسونج تستبدل س(، حينئٍذ للتصليح)غير قابل  تصليحهال جدوى اقتصادية من  أما إذا وافقنا على المطالبة الخاصة بك وكان المنتج المؤمن عليه
لمطالبة المتوفر تجارًيا وقت تقديم ا . وسيكون البديل جديًدا أو مجدًدا، كما سيكون من نفس الطراز أو أقرب طراز معادل للمنتج المؤمن عليهالجهاز

منتج األصلي المؤمن الخاصة بال "سامسونج كير بلس"شمواًل بالفترة المتبقية من وثيقة التأمين )ال يمكن ضمان نفس اللون(. وسيأتي الجهاز البديل م
 ."سامسونج كير بلس"عليه. ال تتأثر حقوقك القانونية وأي حقوق قد تمتلكها بموجب الضمانات المقدمة من سامسونج بوثيقة التأمين 

 ه بموجب وثيقة سامسونج كير بلس لحدود المطالبات.أو استبدال المنتج المؤمن علي بتصليحيخضع التزامنا 

حتى عندما يتم نقل ملكية المنتج المؤمن عليه إلى مالك جديد ضمن مدة التأمين. يرجى العلم أيًضا أنه يمكن  "سامسونج كير بلس"وثيقة  ي تسر 
 تحويل وثيقة سامسونج كير إلى طراز آخر من أجهزة سامسونج بموجب موافقة التأمين. 

 

من خالل مراكز الخدمة المعتمدة لدى سامسونج في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان  "سامسونج كير بلس"يمكن التعامل مع مطالبات 
 والبحرين وقطر والكويت.

  



 شروط السريان العامة .1
 صالحة بالنسبة لألفراد في السن القانونية بموجب القوانين المحلية المطبقة في دولة اإلقامة الخاصة بهم. "سامسونج كير بلس"تعد وثيقة  1-1
 فقط على المنتجات المؤمن عليها التي تم شراؤها في دولة اإلقامة الخاصة بك. "سامسونج كير بلس"وثيقة  تسري  1-2
ة سامسونج المحموليدة؛ علًما بأنها ال تغطي أجهزة لمحمولة الجدإال على هواتف سامسونج ا "سامسونج كير بلس"وثيقة  ي ال تسر  1-3

 المستعملة.
هزة المحمولة جوال تسري على األ على األجهزة المحمولة التي تم شراؤها لالستخدام الشخصي فقط. "سامسونج كير بلس"تسري وثيقة  1-4

 تحصل عليها ألغراض العمل أو الوظيفة.التي تستخدمها أو 
 .جهزة المحمولة التي تم شراؤها من البضائع الرسمية لشركة سامسونج جلف لإللكترونياتتسري فقط على األ 1-5

 

 التعريفات .2

 ايتم توضيحها أدناه ويكون لها نفس المعاني الموجودة قرين كل منها أيً ، هذه الشروط واألحكام معاني محددةلبعض الكلمات والعبارات الواردة في 
 مكتوبة بخط عريض.في هذه الوثيقة كان موضعها 

 التعريف المصطلح

التلفيات العرضية / التالفة على نحو 
 عرضي

يقصد بها توقف المنتج المؤمن عليه الخاص بك عن العمل بصورة طبيعية في وقت ومكان معين، 
وتتأثر قابلية استخدامه أو سالمته بسبب أخطاء في المناولة أو السوائل أو األحداث الخارجية 

 ويتضمن ذلك ما يلي: وغير المقصودة. غير المتوقعة

 :التلف المادي، مثل: وجود شرخ في الشاشة أو كسرها وهو ما يؤثر على  تلف الشاشة
وظائف المنتج المؤمن عليه ويقتصر على األجزاء المطلوبة إلصالح الشاشة المشروخة 

 LCDأو المكسورة والزجاج الخلفي مثل الشاشة الزجاجية / البالستيكية وشاشة 
 والمستشعرات المثبتة في الشاشة.

، وهو ما يحول تلف الشاشةأي تلف مادي يمكن أن يحدث بخالف  التلفيات األخرى:
 دون الوصول إلى برامج الهاتف المحمول أو يعوق القدرة على شحنه.

 التلف الشكلي 
ى سبيل أو تشغيله، بما في ذلك عل الجهازيقصد به التلف غير الهيكلي الذي يؤثر على وظائف 

 العالمات الناتجة عن البلى ثال ال الحصر الخدوش والتشققات و الم
 واالهتراء العادي و/أو االستخدام العام.

 تلفيات السوائل
التلف الذي يحدث نتيجة مالمسة العنصر المغطى بالتأمين ألي سائل من خالل االنسكاب 

 ة الطبيعية. والظروف الرطبة والظروف المناخي

عدم وجود جدوى اقتصادية من 
 (للتصليح)غير قابل التصليح 

يقصد بها الحالة الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، حيث إنه من المقدر أن تكلفة اإلصالح ستتجاوز 
 قيمة استبدال المنتج المؤمن عليه إلى حٍد كبير.

 شهادة التأمين
 لتغطيةايقصد بها الوثيقة التي تحدد الشخص المؤمن عليه وطبيعة المنتج المؤمن عليه ونوع 

 ووقت بدء وانتهاء التأمين. ةالتأميني

 بها أكثر من ستة أشهر سنوًيا. يقصد بها الدولة التي يقع بها منزلك الرئيسي وتقضي دولة اإلقامة



 التعريف المصطلح

 رسوم إيداع المطالبة
ا الذي يجب عليك سداده مقابل كل مطالبة صالحة تقوم بها بموجب هذه تعني المبلغ المحدد مسبقً 

 الوثيقة.

 قانون حماية البيانات

يعني، فيما يتعلق بأي بيانات شخصية قدمها أحد الطرفين ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية، التشريع 
، بما في ذلك ةبمعالجة البيانات الشخصي المعمول به بشأن حماية موضوعات البيانات فيما يتعلق

الصادر عن االتحاد األوروبي )الذي قد يحل محله النظام  EC/95/46توجيه حماية البيانات رقم 
عات السارية أو التشري األخرى األوروبي العام لحماية البيانات( وغيرها من تشريعات حماية البيانات 

بشأن الخصوصية على المستوى الوطني/االتحادي أو على مستوى اإلمارات أو األقاليم أو 
المناطق، بما يشمل حيثما ينطبق، اللوائح والقرارات والمبادئ التوجيهية والمذكرات التوجيهية 

طات وغيرها من السل ومدونات الممارسات السارية التي تصدرها المحاكم وسلطات حماية البيانات
 الحكومية األخرى من وقت آلخر.

النظام األوروبي العام لحماية 
 البيانات

بي على جميع مواطني االتحاد األورو  هحماية البيانات الذي ينبغي تطبيقالنظام األوروبي العام ل
 أًيا كان محل إقامتهم.

 المنتج المؤمن عليه
على  تأمين عليهشركة سامسونج والذي وافقنا على اليقصد به الجهاز المحمول المصنوع لدى 

 شهادة التأمين.النحو الموضح في 

 القوانين

الصادرة عن  2016/679أو الالئحة رقم  EC/95/46االتحاد األوروبي رقم  يقصد بها توجيه
االتحاد األوروبي )النظام األوروبي العام لحماية البيانات( وأي لوائح أو وثائق مرتبطة بها وأي 

 مدونات الممارسات المحلية األخرى أي من قوانين أو لوائح أو متطلبات تنظيمية أو 
هذه  على النحو المنصوص عليه في على توفير الخدمات ، والتي يتم تطبيقهالحماية البيانات

 االتفاقية. 

 يقصد به أنت أو نحن. الطرف

 البيانات الشخصية
كما هو محدد في توجيه حماية البيانات الصادر عن االتحاد األوروبي ، تعني البيانات الشخصية

 أوالنظام األوروبي العام لحماية البيانات أو أي قانون  قد يحل محله ذي، والEC/95/46رقم 
 الئحة أخرى سارية.

 مدة التأمين
شهًرا( التي تبدأ في تاريخ بدء سريان الوثيقة وتنتهي في تاريخ  12تعني مدة الوثيقة )بحد أقصى 

  انتهاء سريان الوثيقة، وفًقا لشروط وأحكام الوثيقة.

 الخاص بك كما هو م وثق في عقد التأمين. "سامسونج كير بلس"يعني تأمين  وثيقة التأمين

 تاريخ انتهاء الوثيقة:
يقصد به تاريخ انتهاء عقد التأمين الخاص بمنتجك المؤمن عليه كما هو موضح في شهادة 

 التأمين.

 يقصد به التاريخ الذي يتم فيه التأمين على المنتج المؤمن عليه كما هو موضح في شهادة التأمين. تاريخ بدء الوثيقة

 الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.يقصد بها  شروط وأحكام الوثيقة



 التعريف المصطلح

 اإلجراءات الوقائية 
د العرضي لمنع الفقما ظروف ص ما أنها مناسبة إلجراءاها في جميع التدابير التي قد يتراءى لشخ

 أو التلف العرضي أو سرقة هاتفك المحمول.

 قسط التأمين
ل ضريبة الخاصة بك، والتي تشميقصد به المبلغ الذي يتوجب عليك دفعه مقابل وثيقة التأمين 

 أقساط التأمين بالسعر السائد إن أمكن.

 فترة اإللغاء دون تحمل غرامة
مع  "،نج كير بلسسامسو "خاللها تغيير رأيك وإلغاء التغطية التأمينية يقصد بها الفترة التي يمكنك 

بالكامل الذي تم تحصيله حتى تاريخه، شريطة أال يكون هناك أي  قسط التأميناسترداد قيمة 
 مطالبات سارية تم تقديمها أو سيتم تقديمها.

 يقصد بها سامسونج جلف لإللكترونيات. سامسونج

 مركز الخدمة المعتمد لدى سامسونج 
الخدمات ب مركز الخدمة التابع لطرف ثالث والمعين من قبل سامسونج والذي وافقنا عليه لتزويدك

 بموجب هذه الوثيقة. 

يعني الموقع الذي يوفر التغطية التأمينية الخاصة بسامسونج كير بلس لحامل الوثيقة في اإلمارات  الحدود اإلقليمية للوثيقة
 العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.

 يقصد بها شركة الالينس للتأمين ش.م.ع ضمائر الملكية "نحن"

 يقصد به حامل الوثيقة المسمى في شهادة التأمين. ضمائر المخاطب "أنت / أنتم"

  



 االستثناءات  .3

 ال تغطي الوثيقة ما يلي:

 أي مطالبة عن حدث يحدث خارج مدة التأمين.  3-1
 المنتج المؤمن عليه الخاص بك في حالة: 3-2

 لألجهزة المتنقلة وتم إزالته أو تشويهه أو تغييره. كان المنتج المؤمن عليه يتضمن رقًما تسلسلًيا أو رقم الهوية الدولية (أ
 أي تلف موجود مسبق وال يمكن إرجاع سببه إلى الحدث قيد المطالبة بشأنه. (ب
 كنت على دراية تامة بشيء ما سيؤدي إلى قيامك بتقديم مطالبة وقت شراء الوثيقة. (ج
 مؤمن عليه. التصميم أو التصنيع أو األعطال األخرى ذات الصلة بسالمة المنتج ال (د

يير أو في ذلك إجراء تغ تغيير المنتج المؤمن عليه أو تعديله أو إصالحه من قبل مركز خدمة غير معتمد لدى شركة سامسونج، بما (ه
 تعديل على أي أجزاء داخلية أو على نظام التشغيل )مثل، على سبيل المثال ال الحصر، إلغاء القفل للتشغيل في منطقة أخرى(.

 روخ الصغيرة.والش لذي ال يؤثر على الوظائف الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، مثل: الخدوش واالنبعاجات وتغيير اللون التلف الشكلي ا (و
 التلف الذي يحدث بصورة طبيعية وحتمية كنتيجة للبلى واالهتراء العادي. (ز
 سونج.المنتج المؤمن عليه لم يتم تثبيته أو تشغيله بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بشركة سام (ح
لمؤمن عليه ا تثبيت أو إعادة شراء أي محتوى، مثل: البيانات أو مقاطع الموسيقى أو الصور أو التطبيقات أو البرمجيات على المنتج (ط

 ما لم يتم ذكرها بالتحديد كميزة.، البديل
 شراء المنتج الخاص بك خارج دولة اإلقامة. (ي

 

ة الظروف التالية غير المشمولة بالتغطير أو غير مباشر عن األحداث أو اشالتلفيات والمصروفات المتكبدة الناشئة على نحو مب 3-3
 :مينية بموجب هذه الوثيقةالتأ

سوء االستخدام، بما في ذلك التلف الناتج على نحو متعمد واستخدام المنتج المؤمن عليه لغرض بخالف الغرض األصلي المقصود  (أ
 منه.

 مسؤواًل عنه. الصيانة أو الخدمات اللوجستية، حيث ال يوجد أي عطل ستكون تكاليف التنظيف الروتيني أو الخدمة أو  (ب
اإلهمال الجسيم الناتج عن مطالبة. اإلهمال الواعي والمتعمد للحاجة إلى استخدام العناية المعقولة من جانبك أو مستخدم المنتج  (ج

 المؤمن عليه.
م فقدانها أو التي يت اإللكترونية البيانات في فيروس حاسوبيحصر أي عواقب، أًيا كان سببها، بما يشمل على سبيل المثال ال ال (د

 إتالفها أو تشويهها أو تغييرها أو إتالفها بطريقة أخرى.
 محظورات أو لوائح حكومية.خرق أي تصرفك بشكل غير قانوني أو  (ه
 عدم اتخاذ التدابير الوقائية المعقولة لمنع إلحاق التلف بالمنتج المؤمن عليه. (و
 الجهاز أو فقدانه.سرقة  (ز

 

 االستثناءات العامة: 3-4
 فقدان االستخدام أو خسارة تبعية من أي نوع. (أ

 ال تغطي الوثيقة أي تلف ناتج عن األحداث الخارجية، مثل: الحريق والفيضان والرعد واالنفجار. (ب



صورة بفعل اإلنسان أو يحدث بالتلف الناشئ أو الناتج عن، على سبيل المثال ال الحصر، النبض الكهرومغناطيسي سواء كان ذلك  (ج
طبيعية، أو التفاعل النووي أو التلوث النووي الناتج عن األسلحة النووية أو النشاط اإلشعاعي، أو التسرب أو التلوث أو التلف الناشئ 

 عن الحروب أو الغزو أو الثورة أو الكوارث الطبيعية.

 

 البدء واإلنهاء 4

في تاريخ انتهاء صالحية الوثيقة بما يتوافق مع  23:59في تاريخ بدء الوثيقة وستنتهي في  00:00الساعة ستدخل الوثيقة حيز التنفيذ في تمام 
 شروط وأحكام هذه الوثيقة.

 
 متى ستنتهي الوثيقة؟  4-1

 إذا لم يلغي أي طرف الوثيقة، ينتهي عقد التأمين على النحو اآلتي: 4-1-1
 من تاريخ بدء الوثيقة )سامسونج كير بلس(شهر  12فقط: سامسونج كير بلس )عام واحد فقط والشاشة  (1
 شهر من تاريخ بدء الوثيقة )سامسونج كير بلس( 24 سامسونج كير بلس )لمدة عامين(: (2
 إذا وصلت إلى حد المطالبات. (3

 

 هل من الممكن تجديد الوثيقة؟ 4-2
 .بالمنتج المؤمن عليهال يمكن تجديد هذه الوثيقة الخاصة  4-2-1

 

 متى يمكن إنهاء الوثيقة؟ 4-3
عدم سداد  يتمثل في سبب اإللغاء، إذا كان قسط التأمينيجوز لنا إلغاء هذه الوثيقة وال يحق لك المطالبة وال يجوز لك استرداد  4-3.1

 أو خرق شروط وأحكام الوثيقة، كما في الحاالت التالية: التأمينقسط 
  ر الوثيقة.مكتملة عند إصدامعلومات غير تقديم إذا كنت قد ضللتنا من خالل عدم األمانة أو 
 .إذا قمت بتحريف أي حقائق أو أخفقت في اإلفصاح عنها 
 .في حالة ارتكاب نصب أو احتيال أو خداع 

 

 .بذلك قررنا إنهاء الوثيقة الخاصة بك، سنخطرك خطًيا إذا

 

 السداد 5
 مقدًما عند شراء الوثيقة.  هسداد ث يتميقسط التأمين، حينبغي عليك سداد قيمة  5-1
 الخاص بك: التأمينقسط عند سداد قيمة  5-2

 يكون القسط مستحق الدفع في وقت االشتراك من أجل تغطيته. 5-2-1

 



 كيفية تقديم مطالبة 6
 نحن ندرك أن كل مطالبة قد تكون مختلفة تماًما. وسنراعي مجموعة الظروف الخاصة بكل فرد قبل أن نتخذ القرار. 

 

 كيفية التواصل مع سامسونج: 6-1
 عن طريق:  سامسونجيمكنك االتصال بشركة  6-1-1

 :على األرقام اآلتيةالهاتف، لمدة سبعة أيام في األسبوع عن طريق االتصال  (1

 الرقم المجاني الدولة

 800-7267864 اإلمارات العربية المتحدة

 800-2255 قطر

 183-2255 الكويت

 8000-4726 البحرين

 800-72627 سلطنة عمان

 

 التالي: على الموقع اإللكتروني سامسونجقائمة مراكز الخدمات المعتمدة لدى   (2
https://www.samsung.com/ae/support/service-center / 

عندما تتصل بشركة سامسونج، فإننا سنسمح لك بمعرفة المعلومات التي نحتاجها منك للمطالبة وكيفية التعامل مع المطالبة  6-1-2
 الخاصة بك. وسنطلب منك بحد أدنى ما يلي:

 .منتج المؤمن عليه لدينا )رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة(دليل على التأمين على ال (1
 للمنتج المؤمن عليه الخاص بك. ئلالتلف الساأو  التلف العرضيوصف الحادث الذي تسبب في  (2

 

 ؟اآلتي أين تجد 6-2
 رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة الخاص بك/الرقم التسلسلي:  6-2-1

# في المنتج  06عن طريق إدخال *#  كالخاص ب للمنتج المؤمن عليهنقلة الدولية لألجهزة المتيمكنك العثور على رقم الهوية 
وقت شراء المنتج المؤمن عليه  ة هذا الرقم. ويمكن مالحظلمنتج المؤمن عليهاالمؤمن عليه أو من خالل اإلعدادات الموجودة في 

  قد يتمكن مزود الشبكة لديك من توفيره لك.، و للمنتج المؤمن عليهجزء الخلفي على الحيث يوجد على الوثائق المرفقة به، 

 

 كيف يتم تحديد التلف العرضي أو التلف السائل وتغطيته؟ 6-3
سنسمح لك بمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تسوية المطالبة الخاصة بك في أسرع وقت ممكن بعد قيام مركز الخدمة المعتمد لدى  6-3-1

ومن أجل أن تكون المطالبة الخاصة بك مؤهلة، فإنه يتعين عليك عدم الترتيب للتصليح  الخاصة بك.سامسونج بمراجعة المطالبة 
 على نحو منفصل دون الحصول على موافقتنا.



على  ائلالتلف السأو  التلف العرضيوهذا األمر من شأنه تمكيننا من تحديد  يتوجب عليك تقديم مطالبتك بشكل كامل وأمين. 6-3-2
 نحو سليم.

للجهاز الخاص بك، فإنه يحق لنا استرجاع التكاليف التي  التلف السائلأو  يالتلف العرضكون شخص آخر مسؤوال عن عندما ي 6-3-3
 اآلخر. العنصر أو استبداله( من هذا الشخص جيبتصلتكبدناها )أي فيما يتعلق 

 

 ما الذي نطلبه منك؟ 6-4
 الخاص بك: عليه ضمان الوصول إلى المنتج المؤمن 6-4-1
، فإنه من األهمية بمكان أن تتصل بمزود الشبكة التابع لك لتعطيل أي خصائص أمنية التلف السائلأو  العرضيالتلف في حالة  6-4-2

)على سبيل المثال األقفال أو المعرفات الشخصية أو رموز المرور أو أرقام التعريف الشخصي( أو البرامج أو التطبيقات أو الوسائل 
 تج المؤمن عليه الخاص بك.األخرى التي تمنعنا من الوصول إلى المن

 
 ضمان اتصالك بسامسونج في الوقت المناسب:  6-4-3

في أسرع وقت ممكن، بحيث يمكن إصالح المنتج المؤمن عليه وأال  التلف السائلأو  التلف العرضيإننا نشجعك على اإلبالغ عن 
يؤدي التلف العرضي إلى مزيد من التدهور لحالة المنتج المؤمن عليه. في حالة وجود تأخير غير معقول بين حدوث التلف العرضي 

 ر.زيادة التزاماتنا بسبب التأخيإخطارك لسامسونج، حينئٍذ يجوز لنا تعديل تسوية مطالبتك في حالة وقت أو التلف السائل و 

 

 إرسال المنتج المؤمن عليه أو المعلومات ذات الصلة: 6-4-4
و/ أو تقديم أي معلومات  سامسونجإلى  المنتج المؤمن عليهيوًما من أجل تمكينك من إرسال  60سنحافظ على تفعيل مطالبتك لمدة 

يوًما،  60بعد مرور  سامسونجاإلضافية إلى  و/ أو المعلومات المنتج المؤمن عليهتقدم إضافية تطلبها سامسونج منك. فإذا لم 
 فيتوجب عليك إعادة تسجيل مطالبتك من البداية. 

 
 النسخ االحتياطي للبيانات الخاصة بك:  6-4-5

ز قبل اتخاذ أي إجراء من قبل العاملين بمراك للتصليحسيتم مسح جميع البيانات من على جميع المنتجات المؤمن عليها والمرسلة 
كان ًيا أ أي مسؤولية عن فقدان أي بيانات سامسونجلخدمة المعتمدة لدى سامسونج ألغراض تتعلق بالسرية. وال تتحمل شركة ا

الخاصة بك أو أي وسيلة تخزين أو ملكية  SIMمسؤولية عن بطاقة أي  سامسونجلخدمات المعتمدة لدى . لن نتحمل ومراكز االسبب
عن تبقى مسؤواًل سقبل إرساله للتصليح. وقبل إرسال المنتج المؤمن عليه للتصليح،  خاصة بك لم يتم إزالتها من المنتج المؤمن عليه

 تدمير.ا أو حمايتها من الفقدان أو التلف أو الاحتياطيً تج المؤمن عليه أو نسخها إدارة البيانات الخاصة بالمن

 

 منع اإلفصاح المزيف وعدم اإلفصاح 6-5
ية التأمينية فال يجوز لنا تقديم المساعدة أو التغط، د شراء الوثيقة وتقديم المطالبةيتعين عليك تزويدنا بالمعلومات الكاملة والدقيقة عن 6-5-1

ويتضمن ذلك عدم التعاون في تسوية المطالبة أو عدم تقديم المعلومات أو  إذا قمت بتزويدنا بمعلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.
 التغييرات المهمة.

 



مطالبة تحتوي على  أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنك مطالبة مزيفة أو احتيالية أو تدعم بأي حال من األحوال قدمت أنتإذا  6-5-2
تعادة التكلفة الخاصة ويجوز لنا اسقساط تأمينية قمت بدفعها مقابل الوثيقة. بيان أو وثيقة مزيفة أو احتيالية، فستفقد جميع المزايا وأي أ

ق مزورة معلومات أو بيانات أو وثائإذا قدمت واكتشفنا مؤخًرا أنها احتيالية. بأي مطالبات ناجحة قمنا بتسويتها بموجب هذه الوثيقة 
 بيانات المطالبات وتبادل هذه المعلومات مع وكاالت مكافحة االحتيال.إلينا بطريقة احتيالية، فإنه يجوز لنا تسجيل ذلك في قواعد 

 

 التأمين المتعدد 6-6
عام أو التزام ناشئ عن قانون أو الئحة، تأميني إذا كان يحق لك الحصول على تعويض بموجب وثيقة تأمين أخرى أو نظام  6-6-1

عن  الوثيقةذه بموجب ه قوم بتغطيتك عندما تكون مؤهاًل حينئٍذ يتعين عليك إخطارنا ويجوز لنا رفض التغطية. ومع ذلك، فإننا سن
 التلف الذي لم يتم تغطيته ببوليصة التأمين األخرى أو النظام العام أو االلتزام القانوني الناشئ عن قانون أو الئحة.

خرى أو نظام أ ة تأمينوثيقأي التغطية التأمينية مقدًما بناًء على طلبك، فإنك تتنازل عن حقك في التعويض بموجب وفرنا إذا  6-6-2
 .من الناحية القانونيةعام أو أي التزام قانوني ناشئ عن قانون أو الئحة إلينا إذا كان ذلك ممكن تأميني 

تقديم تأمين واحدة و  عليك سوى تقديم المطالبة لشركةيس واحد يغطيك عن نفس الخسارة، فل إذا كنت تمتلك أكثر من تأمين 6-6-3
سيتصلون بأي شخص آخر قام بتأمين الحدث للحصول على ، وبعد ذلك خر إلى شركة التأمين هذهتأمين آالتفاصيل الخاصة بأي 
 مساهمة بشأن التكاليف.

 
 تقديم استفسار أو شكوى  7
مثل أسهل طريقة وتتتفسارك أو شكوتك بالنيابة عنا(، )التي ستتناول اس سامسونجإذا كان لديك أي استفسار أو شكوى، يرجى التواصل مع  7-1

 بسامسونج فيما يلي: لالتصال

 الرقم المجاني الدولة

 800-7267864 اإلمارات العربية المتحدة

 800-2255 قطر

 183-2255 الكويت

 8000-4726 البحرين

 800-72627 سلطنة عمان

 
 / https://www.samsung.com/ae/support/email عبر سامسونجمراسلة أو يمكنك  7-2

 
 متنقلةوية الدولية لألجهزة التقديم اسمك أو رقم اله سيساعدقصارى جهدها لضمان التعامل مع استفسارك على الفور.  سامسونجستبذل  7-3

 في التعامل مع تعليقاتك على نحو أكثر كفاءة وفاعلية. سامسونج

  



 

 حدود المسؤولية  8

ي مسؤولية أ سامسونجوشركة  نحن بموجب هذه الخطة على استيفاء مطالبات الخدمة المعتمدة من جانبنا. وال نتحمل سامسونجتقتصر مسؤولية 
مسؤولية  أي سامسونجأو شركة نحن لن نتحمل  عن أي فقدان للبرامج أو البيانات أو المعلومات األخرى المخزنة على جهازك أو أي وسيلة. كما أننا

 "سامسونج كير بلس"ا أو غير مباشر بوثيقة ا مباشرً ترتبط ارتباطً  رف ثالث عن أي أضرار ناشئة عن أوامكم أو أي طبأي حال من األحوال أم
 الخاصة بكم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي أضرار قد تتعرضون لها في حال كانت البيانات الموجودة على جهازكم سهلة الوصول

حة في المادة وفي إطار االستثناءات الموض كيقتصر التزامنا بخصوص هذه الوثيقة وفيما يتعلق بجهاز ا بطريقة أخرى. ال يمكن استرجاعهإليها أو 
 شهر. 24شهر ومطالبتين خالل  12خالل  ةفي مطالبة واحدالمتمثل  اتاألقصى لاللتزام الحد-يتجاوز أالويجب –على  3

 

 الخصوصية والبيانات الشخصية 9

خصية ومعالجتها ت الشجمع البيانا الصادرة عن االتحاد األوروبي في ناتك الشخصية بعناية فائقة. ونتبع قواعد حماية البياناتنتعامل مع بيا نحن
 واستخدامها.

هيئات ك الشخصية مع تبادل بياناتوقد ناالمتثال لاللتزامات القانونية. إلى ذلك، قد نستخدم بياناتك الشخصية لمنع االحتيال ومكافحته و إضافًة  9-1
قديم بياناتك يجوز لنا ت ألغراض االكتتاب ومنع االحتيال. إدارة الصناعة والجهات التنظيمية ووكاالت منع االحتيال وقواعد بيانات المطالبات

 أو يسمح به. القانون  الشخصية إلى اآلخرين عندما يقتضي ذلك
صال ك أو طلب نسخها. وإذا كنت ترغب في هذه الحقوق، فيرجى االتلديك الحق في المطالبة بتعديل البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عن 9-2

 بنا مباشرة عبر التفاصيل الواردة في شهادة التأمين الخاصة بك.
 

حيثما تتوافر  لة،دو نتعهد نحن والشركات التابعة لنا ونقر بأن نلتزم بجميع االلتزامات بموجب قوانين حماية البيانات المحلية ذات الصلة في كل 
 تجات التأمين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، جميع هذه االلتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. من

 

طالبات منقر للطرف اآلخر أننا سنحرص على تلقي جميع البيانات الشخصية المتعلقة بك التي تجمع وتستخدم وتخزن أثناء معاملة المبيعات وإدارة ال
ماية ، وسنحتفظ في جميع األوقات بتسجيل وفًقا لتشريعات حأو تلقيه في هذا الشأنأي إخطار مطلوب سيتم تقديم عادلة وقانونية، وأنها  بطريقة

عالوة على ذلك، يضمن كل طرف من األطراف، عند بموجب هذه الوثيقة. المعمول بها فيما يخص تطبيق االلتزامات البيانات المحلية )إن وجدت( 
 ضاء بموجب القانون المحلي، الحصول على جميع الموافقات الالزمة منك لمعالجة بياناتك الشخصية فيما يتعلق بمنتجات التأمين.االقت

 

 اآلتي:ب، إن تتطلب األمر بموجب هذه الوثيقة، بجمع البيانات الشخصية واستخدمها ونتعهد نقر

منتجات التأمين وإدارة المطالبات والخدمات ذات الصلة، وسوف نمتثل لن تستخدم أي بيانات شخصية متعلقة بك إال لغرض توفير  .أ
لاللتزامات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية المطلوبة في كل بلد معين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، االمتثال للتوجيه 

مايو لعام  25ا من تاريخ ادر عن االتحاد األوروبي اعتبارً واالمتثال للنظام األوروبي العام لحماية البيانات الص EC/46/ 95األوروبي 
 قوانين بلد بعينه.بموجب وتضمين هذه االتفاقية أي متطلبات إضافية لحماية البيانات ، 2018



ل ال ااالمتثال لجميع االلتزامات بموجب القوانين المعمول بها وعلى وجه التحديد قوانين حماية البيانات بما في ذلك على سبيل المث .ب
 الحصر جميع االلتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات.

 بموجب هذه الوثيقة. االلتزامات المفروضةمعالجة البيانات الشخصية لغرض أداء  .ج
ال يجوز الكشف عن البيانات الشخصية ألي طرف ثالث بخالف موظفينا أو الممثلين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات الشخصية  .د

 من أجل أداء واجباتهم بموجب هذه الوثيقة.
 :لألغراض اآلتية تنفيذ جميع التدابير الفنية والتنظيمية الالزمة أو المناسبة .ه

 حماية أمن وسرية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها في مجال توفير الخدمات.  (1

ر المصرح به الكشف غي أو الفقد العرضي أو التعديل أو حماية البيانات الشخصية من التلف العرضي أو التدمير بصورة غير قانونية (2
 أو الوصول أو المعالجة.

ة وتشفير الهوي وفًقا لما تقتضيه قوانين حماية البيانات لضمان تحقيق مستوى األمان المناسب للمخاطر، بما في ذلك: )أ( إخفاء (3
ة توافر )ج( القدرة على استعاد، وها وكفاءتهازاهتها وتوافر )ب( ضمان استمرار سرية أنظمة وخدمات المعالجة ون، والبيانات الشخصية
مية وتقديرها يعملية الختبار مدى فعالية التدابير التقنية والتنظتنفيذ و)د(  ،والوصول إليها في الوقت المناسب البيانات الشخصية

 .ان أمن المعالجة والمحافظة عليهاوتقييمها بانتظام لضم

االحتفاظ  ي آمن إال إذا كان من الضرور  على نحوأو إنهاءها، سنقوم بتدمير نسخ البيانات الشخصية الموجودة  الوثيقةهذه مدة عند انتهاء  .و
صارم ألغراض االمتثال للقانون واللوائح المعمول بها، وفي هذه الحالة يجب االحتفاظ بهذه البيانات  على نحوبهذه البيانات الشخصية 

 جب القوانين المعمول بها.المطلوبة بمو  للمدةالشخصية 
 

 القانون واجب التطبيق 10

ة باللغة قما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، سي طبق قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة وستكون جميع المراسالت والوثائق المتعلقة بهذه الوثي
ئية للفصل بالوالية القضا دولة اإلمارات العربية المتحدة وحدهاوأحكامها، تختص محاكم  الوثيقةاإلنجليزية. وفي حالة وجود نزاع بشأن شروط هذه 

 فيها.

 

 الحالة التنظيمية 11

 تتكفل شركة الالينس للتأمين ش.م.ع بهذه الوثيقة، ويقع مكتبها المسجل في دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 

 . "لتجاري الالينس للتأمين ش.م.عا"نحن نعمل أيًضا تحت االسم 

 ديرة، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، الثاني والثالث انالطابق، مركز وربةعملنا هو: مقر عنوان 
 

 يشركة الالينس للتأمين ش.م.ع هي إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لديها رقم التعريف المؤسس
 00042583300003م ومسجلة لدى الهيئة االتحادية للضرائب برق 206782
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 الكويت سامسونج كير بلس

 النسخة العربية –شروط وأحكام الوثيقة 

" بلسكير  سامسونج""(، وتنص على األحكام التي تحكم وتنظم وثيقة التأمين الشروط واألحكامتصف الشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة )"
 .("شروط وأحكام الوثيقةشار إليها فيما بعد بـ""ي  )

 

ة د"سامسونج كير بلس" عبارة عن وثيقة تأمين تغطي المخاطر المرتبطة بالتلف العرضي لهواتف سامسونج المحمولة الخاصة بك والملحقات الموجو 
" أو نحن" الضميرشار إليها بي  ) الكويتية للتأمين)بي كيه آي سي الكويت(الشركة البحرينية  من مكفولة"( وتعد المنتج المؤمن عليهداخل العلبة )"

سامسونج كير "سامسونج لألغراض اإلدارية والدعم ذات الصلة بوثيقة التأمين أشركنا "(. لقد صيغ الملكية الخاصة التي تشير إلى ضمير المتكلم"
 ."سامسونج كير بلس"ة التأمين ، بما في ذلك التعامل مع المطالبات والطلبات بموجب وثيق"بلس

 

 "(.صيغة الملكية التي تشير إلى ضمير المخاطب" أو "أنتوثيقة، فسيشار إليك هنا بالضمير )"ق بشروط وأحكام هذه الفيما يتعل

 

امسونج الخاص بستعني موافقتك على هذه الشروط واألحكام موافقتك على جمع المعلومات الشخصية الخاصة بك من خالل الموقع اإللكتروني 
"(، بما يتوافق مع هذه الشروط واألحكام وسياسة الخصوصية لدى سامسونج التي يمكن االطالع عليها عبر الموقع اإللكتروني)يشار إليه باسم "

 ./http://www.samsung.com/ae/info/privacy الرابط التالي:

 " الواردة في هذه االتفاقية شركة سامسونج جلف لإللكترونيات.سامسونجيقصد بـ"

 

الوثيقة. إذا كان المنتج المؤمن عليه الخاص بكم ال يعمل ولم يتعرض لحادث،  هذه إننا نوافق على تأمين المنتج المؤمن عليه وفًقا لشروط وأحكام
 دة عام واحد من سامسونج أو قد يكون لديك حقوق قانونية بموجب قانون المستهلك.فربما يكون معيًبا وقد يكون مغطى بضمان محدود لم

 

 ال تغطي التلفيات الشكلية التي ال تؤثر على الوظائف الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، مثل:بلس" سامسونج كير "من الجدير بالذكر أن وثيقة التأمين 
ر الوقائية عليك اتخاذ جميع التدابيمن عليه. يجب سلًبا على وظيفة المنتج المؤ أو الشروخ التي ال تؤثر  الخدوش أو االنبعاجات أو تغير اللون و/

 الضرر بالمنتج المؤمن عليه. إللحاقالمعقولة والمناسبة منًعا 

 

بها، حيث  ه الوثيقة واالحتفاظعليك قراءة شروط وأحكام هذ ينبغيوطبيعة عملها،  "سامسونج كير بلس"من أجل مساعدتك في فهم وثيقة التأمين 
بيننا. إذا و  تنص على ما تشمله وثيقة التأمين سامسونج كير بلس بالتغطية وكيفية تقديم المطالبة وكيفية تغيير و/ أو إنهاء العقد المتفق عليه بينك

 . www.samsung.com/supportكان لديك أي استفسارات، يرجى االتصال بنا عبر الموقع اإللكتروني المحلي لشركة سامسونج: 

 . 

 تشكل شروط وأحكام وثيقة التأمين وشهادة التأمين عقد التأمين بينك وبيننا.

http://www.samsung.com/ae/info/privacy/
http://www.samsung.com/support
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 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )لمدة عامين(: 
 عام واحدالتلفيات العرضية / تلفيات السوائل لمدة عامين وضمان ممتد لمدة 

 الحدود التغطية المزايا
 رسوم إيداع المطالبة

 أجهزة الفالج شيب وتاب إس
 رسوم إيداع المطالبة
 سالسل إيه وتاب إيه

 مغطاة التلفيات العرضية / تلفيات السوائل

 شهًرا 24مطالبتان خالل 
 درهم كويتي15

 للتلفيات العرضية فقط
 دراهم كويتية 6

 للتلفيات العرضية فقط
 مغطاة تلفيات الشاشة فقط

 مغطاة (%80البطارية )أقل من 

 غير منطبق غير منطبق غير محدود مغطاة للعام الثاني ضمان ممتد لعام واحد

 

 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )لمدة عام واحد(:
 التلفيات العرضية / تلفيات السوائل لمدة عام واحد

رسوم إيداع المطالبة أجهزة الفالج  الحدود التغطية المزايا
 شيب وتاب إس

رسوم إيداع المطالبة سالسل إيه وتاب 
 إيه

 مغطاة التلفيات العرضية / تلفيات السوائل
 12مطالبة واحدة خالل 

 شهًرا
 درهم كويتي15

 للتلفيات العرضية فقط 
 دراهم كويتية 6

 للتلفيات العرضية فقط 
 مغطاة تلفيات الشاشة فقط

 مغطاة (%80البطارية )أقل من 

 

 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )الشاشة فقط(:
 ضمان لمدة عام واحد لتلفيات الشاشة فقط

 الحدود التغطية المزايا
 رسوم إيداع المطالبة 

 أجهزة الفالج شيب وتاب إس
 رسوم إيداع المطالبة 

 سالسل إيه وتاب إيه

 12مطالبة واحدة خالل  مغطاة تلفيات الشاشة فقط
 شهًرا

 دراهم كويتية 9

 للتلفيات العرضية فقط 
 دراهم كويتية 3

 مغطاة (%80البطارية )أقل من  للتلفيات العرضية فقط 

التلفيات العرضية / تلفيات السوائل/ 
 غير مغطاة التلفيات األخرى 
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ًما نفس وقت شراء المنتج المؤمن عليه، حينئٍذ يمكنك االستفادة من فترة تمتد لثالثين يو في  "سامسونج كير بلس"في حالة عدم شراء وثيقة التأمين 
نتج المؤمن . في هذه الحالة، عليك الرجوع إلى بائع الم"سامسونج كير بلس"بدًءا من تاريخ شراء المنتج المؤمن عليه حتى تاريخ شراء وثيقة التأمين 

)على  "بلس سامسونج كير"رة. يرجى مراعاة أنه يجب أن يكون المنتج المؤمن عليه مؤهاًل لوثيقة التأمين عليه أو الذهاب إلى شركة سامسونج مباش
 االستثناءات العامة(.- 3شروط السريان العامة والمادة - 1سبيل المثال انظر المادة 

ار األصلية. له وفًقا لتقديرنا. وسيتم استخدام قطع الغيالمنتج المؤمن عليه أو استبدا بتصليحعندما تقدم مطالبة إلى سامسونج، فستقوم سامسونج 
( ملكية لتصليحل)غير قابلة  تصليحهاوتصبح األجزاء والمواد التالفة التي يتم استبدالها من قبل سامسونج واألجهزة التي ال جدوى اقتصادية من 

 خاصة بنا.

سامسونج تستبدل س(، حينئٍذ للتصليح)غير قابل  تصليحهأما إذا وافقنا على المطالبة الخاصة بك وكان المنتج المؤمن عليه ال جدوى اقتصادية من 
يم المطالبة دالمتوفر تجارًيا وقت تق . وسيكون البديل جديًدا أو مجدًدا، كما سيكون من نفس الطراز أو أقرب طراز معادل للمنتج المؤمن عليهالجهاز

منتج األصلي المؤمن الخاصة بال "سامسونج كير بلس")ال يمكن ضمان نفس اللون(. وسيأتي الجهاز البديل مشمواًل بالفترة المتبقية من وثيقة التأمين 
 ."ج كير بلسسامسون"عليه. ال تتأثر حقوقك القانونية وأي حقوق قد تمتلكها بموجب الضمانات المقدمة من سامسونج بوثيقة التأمين 

 أو استبدال المنتج المؤمن عليه بموجب وثيقة سامسونج كير بلس لحدود المطالبات. بتصليحيخضع التزامنا 

حتى عندما يتم نقل ملكية المنتج المؤمن عليه إلى مالك جديد ضمن مدة التأمين. يرجى العلم أيًضا أنه يمكن  "سامسونج كير بلس"وثيقة  ي تسر 
 كير إلى طراز آخر من أجهزة سامسونج بموجب موافقة التأمين.  تحويل وثيقة سامسونج

 

من خالل مراكز الخدمة المعتمدة لدى سامسونج في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان  "سامسونج كير بلس"يمكن التعامل مع مطالبات 
 والبحرين وقطر والكويت.
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 شروط السريان العامة .1
 صالحة بالنسبة لألفراد في السن القانونية بموجب القوانين المحلية المطبقة في دولة اإلقامة الخاصة بهم. "سامسونج كير بلس"تعد وثيقة  1-1
 فقط على المنتجات المؤمن عليها التي تم شراؤها في دولة اإلقامة الخاصة بك. "سامسونج كير بلس"وثيقة  تسري  1-2
ة سامسونج المحموليدة؛ علًما بأنها ال تغطي أجهزة لمحمولة الجدإال على هواتف سامسونج ا "سامسونج كير بلس"وثيقة  ي ال تسر  1-3

 المستعملة.
هزة المحمولة جوال تسري على األ على األجهزة المحمولة التي تم شراؤها لالستخدام الشخصي فقط. "سامسونج كير بلس"تسري وثيقة  1-4

 تحصل عليها ألغراض العمل أو الوظيفة.التي تستخدمها أو 
 .األجهزة المحمولة التي تم شراؤها من البضائع الرسمية لشركة سامسونج جلف لإللكترونياتتسري فقط على  1-5

 

 التعريفات .2

 ايتم توضيحها أدناه ويكون لها نفس المعاني الموجودة قرين كل منها أيً ، هذه الشروط واألحكام معاني محددةلبعض الكلمات والعبارات الواردة في 
 مكتوبة بخط عريض.في هذه الوثيقة كان موضعها 

 التعريف المصطلح

التلفيات العرضية / التالفة على نحو 
 عرضي

يقصد بها توقف المنتج المؤمن عليه الخاص بك عن العمل بصورة طبيعية في وقت ومكان معين، 
وتتأثر قابلية استخدامه أو سالمته بسبب أخطاء في المناولة أو السوائل أو األحداث الخارجية 

 ويتضمن ذلك ما يلي: وغير المقصودة. غير المتوقعة

 :التلف المادي، مثل: وجود شرخ في الشاشة أو كسرها وهو ما يؤثر على  تلف الشاشة
وظائف المنتج المؤمن عليه ويقتصر على األجزاء المطلوبة إلصالح الشاشة المشروخة 

 LCDأو المكسورة والزجاج الخلفي مثل الشاشة الزجاجية / البالستيكية وشاشة 
 والمستشعرات المثبتة في الشاشة.

، وهو ما يحول تلف الشاشةأي تلف مادي يمكن أن يحدث بخالف  التلفيات األخرى:
 دون الوصول إلى برامج الهاتف المحمول أو يعوق القدرة على شحنه.

 التلف الشكلي 
ى سبيل أو تشغيله، بما في ذلك عل الجهازيقصد به التلف غير الهيكلي الذي يؤثر على وظائف 

 العالمات الناتجة عن البلى ثال ال الحصر الخدوش والتشققات و الم
 واالهتراء العادي و/أو االستخدام العام.

التلف الذي يحدث نتيجة مالمسة العنصر المغطى بالتأمين ألي سائل من خالل االنسكاب  تلفيات السوائل
 والظروف الرطبة والظروف المناخية الطبيعية. 

عدم وجود جدوى اقتصادية من 
 (للتصليح)غير قابل التصليح 

جاوز تيقصد بها الحالة الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، حيث إنه من المقدر أن تكلفة اإلصالح ست
 قيمة استبدال المنتج المؤمن عليه إلى حٍد كبير.
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 التعريف المصطلح

 شهادة التأمين
 لتغطيةايقصد بها الوثيقة التي تحدد الشخص المؤمن عليه وطبيعة المنتج المؤمن عليه ونوع 

 ووقت بدء وانتهاء التأمين. ةالتأميني

 بها أكثر من ستة أشهر سنوًيا. يقصد بها الدولة التي يقع بها منزلك الرئيسي وتقضي دولة اإلقامة

تعني المبلغ المحدد مسبًقا الذي يجب عليك سداده مقابل كل مطالبة صالحة تقوم بها بموجب هذه  رسوم إيداع المطالبة
 الوثيقة.

 قانون حماية البيانات

 يعني، فيما يتعلق بأي بيانات شخصية قدمها أحد الطرفين ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية، التشريع
ذلك  بمعالجة البيانات الشخصية، بما في المعمول به بشأن حماية موضوعات البيانات فيما يتعلق

الصادر عن االتحاد األوروبي )الذي قد يحل محله النظام  EC/95/46توجيه حماية البيانات رقم 
عات السارية أو التشري األخرى األوروبي العام لحماية البيانات( وغيرها من تشريعات حماية البيانات 

بشأن الخصوصية على المستوى الوطني/االتحادي أو على مستوى اإلمارات أو األقاليم أو 
المناطق، بما يشمل حيثما ينطبق، اللوائح والقرارات والمبادئ التوجيهية والمذكرات التوجيهية 

طات وغيرها من السل ومدونات الممارسات السارية التي تصدرها المحاكم وسلطات حماية البيانات
 الحكومية األخرى من وقت آلخر.

النظام األوروبي العام لحماية 
 البيانات

بي على جميع مواطني االتحاد األورو  هحماية البيانات الذي ينبغي تطبيقالنظام األوروبي العام ل
 أًيا كان محل إقامتهم.

 المنتج المؤمن عليه
على  تأمين عليهشركة سامسونج والذي وافقنا على اليقصد به الجهاز المحمول المصنوع لدى 

 شهادة التأمين.النحو الموضح في 

 القوانين

الصادرة عن  2016/679أو الالئحة رقم  EC/95/46االتحاد األوروبي رقم  يقصد بها توجيه
االتحاد األوروبي )النظام األوروبي العام لحماية البيانات( وأي لوائح أو وثائق مرتبطة بها وأي 

 مدونات الممارسات المحلية األخرى أي من قوانين أو لوائح أو متطلبات تنظيمية أو 
هذه  على النحو المنصوص عليه في على توفير الخدمات ، والتي يتم تطبيقهالحماية البيانات

 االتفاقية. 

 يقصد به أنت أو نحن. الطرف

 البيانات الشخصية
كما هو محدد في توجيه حماية البيانات الصادر عن االتحاد األوروبي ، تعني البيانات الشخصية

 أوالنظام األوروبي العام لحماية البيانات أو أي قانون  قد يحل محله ذي، والEC/95/46رقم 
 الئحة أخرى سارية.

 مدة التأمين
شهًرا( التي تبدأ في تاريخ بدء سريان الوثيقة وتنتهي في تاريخ  12تعني مدة الوثيقة )بحد أقصى 

  انتهاء سريان الوثيقة، وفًقا لشروط وأحكام الوثيقة.

 الخاص بك كما هو م وثق في عقد التأمين. "سامسونج كير بلس"يعني تأمين  وثيقة التأمين
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 التعريف المصطلح

 تاريخ انتهاء الوثيقة:
يقصد به تاريخ انتهاء عقد التأمين الخاص بمنتجك المؤمن عليه كما هو موضح في شهادة 

 التأمين.

 يقصد به التاريخ الذي يتم فيه التأمين على المنتج المؤمن عليه كما هو موضح في شهادة التأمين. تاريخ بدء الوثيقة

 الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.يقصد بها  شروط وأحكام الوثيقة

 اإلجراءات الوقائية 
د العرضي لمنع الفقما ظروف ص ما أنها مناسبة إلجراءاها في جميع التدابير التي قد يتراءى لشخ

 أو التلف العرضي أو سرقة هاتفك المحمول.

ل ضريبة الخاصة بك، والتي تشميقصد به المبلغ الذي يتوجب عليك دفعه مقابل وثيقة التأمين  قسط التأمين
 أقساط التأمين بالسعر السائد إن أمكن.

 فترة اإللغاء دون تحمل غرامة
مع  "،نج كير بلسسامسو "خاللها تغيير رأيك وإلغاء التغطية التأمينية يقصد بها الفترة التي يمكنك 

بالكامل الذي تم تحصيله حتى تاريخه، شريطة أال يكون هناك أي  قسط التأميناسترداد قيمة 
 مطالبات سارية تم تقديمها أو سيتم تقديمها.

 يقصد بها سامسونج جلف لإللكترونيات. سامسونج

 مركز الخدمة المعتمد لدى سامسونج 
الخدمات ب مركز الخدمة التابع لطرف ثالث والمعين من قبل سامسونج والذي وافقنا عليه لتزويدك

 بموجب هذه الوثيقة. 

 الحدود اإلقليمية للوثيقة
يعني الموقع الذي يوفر التغطية التأمينية الخاصة بسامسونج كير بلس لحامل الوثيقة في اإلمارات 

 العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.

 للتأمين )بي كيه آي سي الكويت(الشركة البحرينية الكويتية يقصد بها  ضمائر الملكية "نحن"

 يقصد به حامل الوثيقة المسمى في شهادة التأمين. ضمائر المخاطب "أنت / أنتم"
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 االستثناءات  .3

 ال تغطي الوثيقة ما يلي:

 أي مطالبة عن حدث يحدث خارج مدة التأمين.  3-1
 المنتج المؤمن عليه الخاص بك في حالة: 3-2

 تسلسلًيا أو رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة وتم إزالته أو تشويهه أو تغييره. كان المنتج المؤمن عليه يتضمن رقًما (أ
 أي تلف موجود مسبق وال يمكن إرجاع سببه إلى الحدث قيد المطالبة بشأنه. (ب
 كنت على دراية تامة بشيء ما سيؤدي إلى قيامك بتقديم مطالبة وقت شراء الوثيقة. (ج
 خرى ذات الصلة بسالمة المنتج المؤمن عليه. التصميم أو التصنيع أو األعطال األ (د

يير أو في ذلك إجراء تغ تغيير المنتج المؤمن عليه أو تعديله أو إصالحه من قبل مركز خدمة غير معتمد لدى شركة سامسونج، بما (ه
 خرى(.في منطقة أ تعديل على أي أجزاء داخلية أو على نظام التشغيل )مثل، على سبيل المثال ال الحصر، إلغاء القفل للتشغيل

 روخ الصغيرة.والش التلف الشكلي الذي ال يؤثر على الوظائف الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، مثل: الخدوش واالنبعاجات وتغيير اللون  (و
 التلف الذي يحدث بصورة طبيعية وحتمية كنتيجة للبلى واالهتراء العادي. (ز
 ق مع التعليمات الخاصة بشركة سامسونج.المنتج المؤمن عليه لم يتم تثبيته أو تشغيله بما يتواف (ح
لمؤمن عليه ا تثبيت أو إعادة شراء أي محتوى، مثل: البيانات أو مقاطع الموسيقى أو الصور أو التطبيقات أو البرمجيات على المنتج (ط

 ما لم يتم ذكرها بالتحديد كميزة.، البديل
 شراء المنتج الخاص بك خارج دولة اإلقامة. (ي

 

ة الظروف التالية غير المشمولة بالتغطياشر أو غير مباشر عن األحداث أو ت المتكبدة الناشئة على نحو مبالتلفيات والمصروفا 3-3
 :مينية بموجب هذه الوثيقةالتأ

سوء االستخدام، بما في ذلك التلف الناتج على نحو متعمد واستخدام المنتج المؤمن عليه لغرض بخالف الغرض األصلي المقصود  (أ
 منه.

 مسؤواًل عنه. التنظيف الروتيني أو الخدمة أو الصيانة أو الخدمات اللوجستية، حيث ال يوجد أي عطل ستكون تكاليف  (ب
اإلهمال الجسيم الناتج عن مطالبة. اإلهمال الواعي والمتعمد للحاجة إلى استخدام العناية المعقولة من جانبك أو مستخدم المنتج  (ج

 المؤمن عليه.
م فقدانها أو التي يت اإللكترونية البيانات في فيروس حاسوبيبما يشمل على سبيل المثال ال الحصر أي عواقب، أًيا كان سببها،  (د

 إتالفها أو تشويهها أو تغييرها أو إتالفها بطريقة أخرى.
 محظورات أو لوائح حكومية.خرق أي تصرفك بشكل غير قانوني أو  (ه
 بالمنتج المؤمن عليه.عدم اتخاذ التدابير الوقائية المعقولة لمنع إلحاق التلف  (و
 سرقة الجهاز أو فقدانه. (ز

 

 االستثناءات العامة: 3-4
 فقدان االستخدام أو خسارة تبعية من أي نوع. (أ
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 ال تغطي الوثيقة أي تلف ناتج عن األحداث الخارجية، مثل: الحريق والفيضان والرعد واالنفجار. (ب
كهرومغناطيسي سواء كان ذلك بفعل اإلنسان أو يحدث بصورة التلف الناشئ أو الناتج عن، على سبيل المثال ال الحصر، النبض ال (ج

طبيعية، أو التفاعل النووي أو التلوث النووي الناتج عن األسلحة النووية أو النشاط اإلشعاعي، أو التسرب أو التلوث أو التلف الناشئ 
 عن الحروب أو الغزو أو الثورة أو الكوارث الطبيعية.

 

 البدء واإلنهاء 4

في تاريخ انتهاء صالحية الوثيقة بما يتوافق مع  23:59في تاريخ بدء الوثيقة وستنتهي في  00:00الوثيقة حيز التنفيذ في تمام الساعة ستدخل 
 شروط وأحكام هذه الوثيقة.

 
 متى ستنتهي الوثيقة؟  4-1

 إذا لم يلغي أي طرف الوثيقة، ينتهي عقد التأمين على النحو اآلتي: 4-1-1
 شهر من تاريخ بدء الوثيقة )سامسونج كير بلس( 12فقط: سامسونج كير بلس )عام واحد فقط والشاشة  (1
 شهر من تاريخ بدء الوثيقة )سامسونج كير بلس( 24 سامسونج كير بلس )لمدة عامين(: (2
 إذا وصلت إلى حد المطالبات. (3

 

 هل من الممكن تجديد الوثيقة؟ 4-2
 .لمنتج المؤمن عليهباال يمكن تجديد هذه الوثيقة الخاصة  4-2-1

 

 متى يمكن إنهاء الوثيقة؟ 4-3
عدم سداد  يتمثل في سبب اإللغاء، إذا كان قسط التأمينيجوز لنا إلغاء هذه الوثيقة وال يحق لك المطالبة وال يجوز لك استرداد  4-3.1

 أو خرق شروط وأحكام الوثيقة، كما في الحاالت التالية: التأمينقسط 
  مكتملة عند إصدار الوثيقة.معلومات غير تقديم إذا كنت قد ضللتنا من خالل عدم األمانة أو 
 .إذا قمت بتحريف أي حقائق أو أخفقت في اإلفصاح عنها 
 .في حالة ارتكاب نصب أو احتيال أو خداع 

 

 .بذلك قررنا إنهاء الوثيقة الخاصة بك، سنخطرك خطًيا إذا

 

 السداد 5
 مقدًما عند شراء الوثيقة.  هسداد ث يتميقسط التأمين، حينبغي عليك سداد قيمة  5-1
 الخاص بك: التأمينقسط عند سداد قيمة  5-2
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 يكون القسط مستحق الدفع في وقت االشتراك من أجل تغطيته. 5-2-1

 

 كيفية تقديم مطالبة 6
 نحن ندرك أن كل مطالبة قد تكون مختلفة تماًما. وسنراعي مجموعة الظروف الخاصة بكل فرد قبل أن نتخذ القرار. 

 

 كيفية التواصل مع سامسونج: 6-1
 عن طريق:  سامسونجيمكنك االتصال بشركة  6-1-1

 :على األرقام اآلتيةالهاتف، لمدة سبعة أيام في األسبوع عن طريق االتصال  (1

 المجانيالرقم  الدولة

 800-7267864 اإلمارات العربية المتحدة

 800-2255 قطر

 183-2255 الكويت

 8000-4726 البحرين

 800-72627 سلطنة عمان

 

 التالي: على الموقع اإللكتروني سامسونجقائمة مراكز الخدمات المعتمدة لدى   (2
https://www.samsung.com/ae/support/service-center / 

بشركة سامسونج، فإننا سنسمح لك بمعرفة المعلومات التي نحتاجها منك للمطالبة وكيفية التعامل مع المطالبة عندما تتصل  6-1-2
 الخاصة بك. وسنطلب منك بحد أدنى ما يلي:

 .دليل على التأمين على المنتج المؤمن عليه لدينا )رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة( (1
 للمنتج المؤمن عليه الخاص بك. ئلالتلف الساأو  عرضيالتلف الوصف الحادث الذي تسبب في  (2

 

 ؟اآلتي أين تجد 6-2
 رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة الخاص بك/الرقم التسلسلي:  6-2-1

# في المنتج  06عن طريق إدخال *#  كالخاص ب للمنتج المؤمن عليهنقلة يمكنك العثور على رقم الهوية الدولية لألجهزة المت
وقت شراء المنتج المؤمن عليه  ة هذا الرقم. ويمكن مالحظلمنتج المؤمن عليهاالمؤمن عليه أو من خالل اإلعدادات الموجودة في 

  ك.لقد يتمكن مزود الشبكة لديك من توفيره ، و جزء الخلفي للمنتج المؤمن عليهعلى الحيث يوجد على الوثائق المرفقة به، 

 

 كيف يتم تحديد التلف العرضي أو التلف السائل وتغطيته؟ 6-3
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سنسمح لك بمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تسوية المطالبة الخاصة بك في أسرع وقت ممكن بعد قيام مركز الخدمة المعتمد لدى  6-3-1
ومن أجل أن تكون المطالبة الخاصة بك مؤهلة، فإنه يتعين عليك عدم الترتيب للتصليح  سامسونج بمراجعة المطالبة الخاصة بك.

 على نحو منفصل دون الحصول على موافقتنا.
على  ائلالتلف السأو  التلف العرضيوهذا األمر من شأنه تمكيننا من تحديد  يتوجب عليك تقديم مطالبتك بشكل كامل وأمين. 6-3-2

 نحو سليم.
للجهاز الخاص بك، فإنه يحق لنا استرجاع التكاليف التي  التلف السائلأو  يالتلف العرضر مسؤوال عن عندما يكون شخص آخ 6-3-3

 اآلخر. العنصر أو استبداله( من هذا الشخص جيبتصلتكبدناها )أي فيما يتعلق 

 

 ما الذي نطلبه منك؟ 6-4
 الخاص بك: عليه ضمان الوصول إلى المنتج المؤمن 6-4-1
، فإنه من األهمية بمكان أن تتصل بمزود الشبكة التابع لك لتعطيل أي خصائص أمنية التلف السائلأو  التلف العرضيفي حالة  6-4-2

)على سبيل المثال األقفال أو المعرفات الشخصية أو رموز المرور أو أرقام التعريف الشخصي( أو البرامج أو التطبيقات أو الوسائل 
 عليه الخاص بك.األخرى التي تمنعنا من الوصول إلى المنتج المؤمن 

 
 ضمان اتصالك بسامسونج في الوقت المناسب:  6-4-3

في أسرع وقت ممكن، بحيث يمكن إصالح المنتج المؤمن عليه وأال  التلف السائلأو  التلف العرضيإننا نشجعك على اإلبالغ عن 
يؤدي التلف العرضي إلى مزيد من التدهور لحالة المنتج المؤمن عليه. في حالة وجود تأخير غير معقول بين حدوث التلف العرضي 

 ر.زيادة التزاماتنا بسبب التأخيإخطارك لسامسونج، حينئٍذ يجوز لنا تعديل تسوية مطالبتك في حالة وقت أو التلف السائل و 

 

 إرسال المنتج المؤمن عليه أو المعلومات ذات الصلة: 6-4-4
و/ أو تقديم أي معلومات  سامسونجإلى  المنتج المؤمن عليهيوًما من أجل تمكينك من إرسال  60سنحافظ على تفعيل مطالبتك لمدة 

يوًما،  60بعد مرور  سامسونجاإلضافية إلى  و/ أو المعلومات المنتج المؤمن عليهتقدم إضافية تطلبها سامسونج منك. فإذا لم 
 فيتوجب عليك إعادة تسجيل مطالبتك من البداية. 

 
 النسخ االحتياطي للبيانات الخاصة بك:  6-4-5

ز قبل اتخاذ أي إجراء من قبل العاملين بمراك للتصليحسيتم مسح جميع البيانات من على جميع المنتجات المؤمن عليها والمرسلة 
كان ًيا أ أي مسؤولية عن فقدان أي بيانات سامسونجلخدمة المعتمدة لدى سامسونج ألغراض تتعلق بالسرية. وال تتحمل شركة ا

الخاصة بك أو أي وسيلة تخزين أو ملكية  SIMمسؤولية عن بطاقة أي  سامسونجلخدمات المعتمدة لدى . لن نتحمل ومراكز االسبب
عن تبقى مسؤواًل سقبل إرساله للتصليح. وقبل إرسال المنتج المؤمن عليه للتصليح،  خاصة بك لم يتم إزالتها من المنتج المؤمن عليه

 تدمير.ا أو حمايتها من الفقدان أو التلف أو الاحتياطيً تج المؤمن عليه أو نسخها إدارة البيانات الخاصة بالمن

 

 منع اإلفصاح المزيف وعدم اإلفصاح 6-5
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ية التأمينية فال يجوز لنا تقديم المساعدة أو التغط، د شراء الوثيقة وتقديم المطالبةيتعين عليك تزويدنا بالمعلومات الكاملة والدقيقة عن 6-5-1
ويتضمن ذلك عدم التعاون في تسوية المطالبة أو عدم تقديم المعلومات أو  إذا قمت بتزويدنا بمعلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.

 التغييرات المهمة.

 

مطالبة تحتوي على  أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنك مطالبة مزيفة أو احتيالية أو تدعم بأي حال من األحوال قدمت أنتإذا  6-5-2
تعادة التكلفة الخاصة ويجوز لنا اسقساط تأمينية قمت بدفعها مقابل الوثيقة. بيان أو وثيقة مزيفة أو احتيالية، فستفقد جميع المزايا وأي أ

ق مزورة معلومات أو بيانات أو وثائإذا قدمت واكتشفنا مؤخًرا أنها احتيالية. بأي مطالبات ناجحة قمنا بتسويتها بموجب هذه الوثيقة 
 بيانات المطالبات وتبادل هذه المعلومات مع وكاالت مكافحة االحتيال.إلينا بطريقة احتيالية، فإنه يجوز لنا تسجيل ذلك في قواعد 

 

 التأمين المتعدد 6-6
عام أو التزام ناشئ عن قانون أو الئحة، تأميني إذا كان يحق لك الحصول على تعويض بموجب وثيقة تأمين أخرى أو نظام  6-6-1

عن  الوثيقةذه بموجب ه قوم بتغطيتك عندما تكون مؤهاًل حينئٍذ يتعين عليك إخطارنا ويجوز لنا رفض التغطية. ومع ذلك، فإننا سن
 التلف الذي لم يتم تغطيته ببوليصة التأمين األخرى أو النظام العام أو االلتزام القانوني الناشئ عن قانون أو الئحة.

خرى أو نظام أ ة تأمينوثيقأي التغطية التأمينية مقدًما بناًء على طلبك، فإنك تتنازل عن حقك في التعويض بموجب وفرنا إذا  6-6-2
 .من الناحية القانونيةعام أو أي التزام قانوني ناشئ عن قانون أو الئحة إلينا إذا كان ذلك ممكن تأميني 

تقديم تأمين واحدة و  عليك سوى تقديم المطالبة لشركةيس واحد يغطيك عن نفس الخسارة، فل إذا كنت تمتلك أكثر من تأمين 6-6-3
سيتصلون بأي شخص آخر قام بتأمين الحدث للحصول على ، وبعد ذلك خر إلى شركة التأمين هذهتأمين آالتفاصيل الخاصة بأي 
 مساهمة بشأن التكاليف.

 
 تقديم استفسار أو شكوى  7
مثل أسهل طريقة وتتتفسارك أو شكوتك بالنيابة عنا(، )التي ستتناول اس سامسونجإذا كان لديك أي استفسار أو شكوى، يرجى التواصل مع  7-1

 بسامسونج فيما يلي: لالتصال

 الرقم المجاني الدولة

 800-7267864 اإلمارات العربية المتحدة

 800-2255 قطر

 183-2255 الكويت

 8000-4726 البحرين

 800-72627 سلطنة عمان

 
 / https://www.samsung.com/ae/support/email عبر سامسونجمراسلة أو يمكنك  7-2
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 متنقلةوية الدولية لألجهزة التقديم اسمك أو رقم اله سيساعدقصارى جهدها لضمان التعامل مع استفسارك على الفور.  سامسونجستبذل  7-3

 في التعامل مع تعليقاتك على نحو أكثر كفاءة وفاعلية. سامسونج
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 حدود المسؤولية  8

ي مسؤولية أ سامسونجوشركة  نحن بموجب هذه الخطة على استيفاء مطالبات الخدمة المعتمدة من جانبنا. وال نتحمل سامسونجتقتصر مسؤولية 
مسؤولية  أي سامسونجأو شركة نحن لن نتحمل  عن أي فقدان للبرامج أو البيانات أو المعلومات األخرى المخزنة على جهازك أو أي وسيلة. كما أننا

 "سامسونج كير بلس"ا أو غير مباشر بوثيقة ا مباشرً ترتبط ارتباطً  رف ثالث عن أي أضرار ناشئة عن أوامكم أو أي طبأي حال من األحوال أم
 الخاصة بكم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي أضرار قد تتعرضون لها في حال كانت البيانات الموجودة على جهازكم سهلة الوصول

حة في المادة وفي إطار االستثناءات الموض كيقتصر التزامنا بخصوص هذه الوثيقة وفيما يتعلق بجهاز ا بطريقة أخرى. ال يمكن استرجاعهإليها أو 
 شهر. 24شهر ومطالبتين خالل  12خالل  ةفي مطالبة واحدالمتمثل  اتاألقصى لاللتزام الحد-يتجاوز أالويجب –على  3

 

 الخصوصية والبيانات الشخصية 9

خصية ومعالجتها ت الشجمع البيانا الصادرة عن االتحاد األوروبي في ناتك الشخصية بعناية فائقة. ونتبع قواعد حماية البياناتنتعامل مع بيا نحن
 واستخدامها.

هيئات ك الشخصية مع تبادل بياناتوقد ناالمتثال لاللتزامات القانونية. إلى ذلك، قد نستخدم بياناتك الشخصية لمنع االحتيال ومكافحته و إضافًة  9-1
قديم بياناتك يجوز لنا ت ألغراض االكتتاب ومنع االحتيال. إدارة الصناعة والجهات التنظيمية ووكاالت منع االحتيال وقواعد بيانات المطالبات

 أو يسمح به. القانون  الشخصية إلى اآلخرين عندما يقتضي ذلك
صال ك أو طلب نسخها. وإذا كنت ترغب في هذه الحقوق، فيرجى االتلديك الحق في المطالبة بتعديل البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عن 9-2

 بنا مباشرة عبر التفاصيل الواردة في شهادة التأمين الخاصة بك.
 

حيثما تتوافر  لة،دو نتعهد نحن والشركات التابعة لنا ونقر بأن نلتزم بجميع االلتزامات بموجب قوانين حماية البيانات المحلية ذات الصلة في كل 
 تجات التأمين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، جميع هذه االلتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. من

 

طالبات منقر للطرف اآلخر أننا سنحرص على تلقي جميع البيانات الشخصية المتعلقة بك التي تجمع وتستخدم وتخزن أثناء معاملة المبيعات وإدارة ال
ماية ، وسنحتفظ في جميع األوقات بتسجيل وفًقا لتشريعات حأو تلقيه في هذا الشأنأي إخطار مطلوب سيتم تقديم عادلة وقانونية، وأنها  بطريقة

عالوة على ذلك، يضمن كل طرف من األطراف، عند بموجب هذه الوثيقة. المعمول بها فيما يخص تطبيق االلتزامات البيانات المحلية )إن وجدت( 
 ضاء بموجب القانون المحلي، الحصول على جميع الموافقات الالزمة منك لمعالجة بياناتك الشخصية فيما يتعلق بمنتجات التأمين.االقت

 

 اآلتي:ب، إن تتطلب األمر بموجب هذه الوثيقة، بجمع البيانات الشخصية واستخدمها ونتعهد نقر

لن تستخدم أي بيانات شخصية متعلقة بك إال لغرض توفير منتجات التأمين وإدارة المطالبات والخدمات ذات الصلة، وسوف نمتثل  .أ
لاللتزامات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية المطلوبة في كل بلد معين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، االمتثال للتوجيه 
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مايو لعام  25ا من تاريخ واالمتثال للنظام األوروبي العام لحماية البيانات الصادر عن االتحاد األوروبي اعتبارً  EC/46/ 95األوروبي 
 قوانين بلد بعينه.بموجب وتضمين هذه االتفاقية أي متطلبات إضافية لحماية البيانات ، 2018

حديد قوانين حماية البيانات بما في ذلك على سبيل المثال ال االمتثال لجميع االلتزامات بموجب القوانين المعمول بها وعلى وجه الت .ب
 الحصر جميع االلتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات.

 بموجب هذه الوثيقة. االلتزامات المفروضةمعالجة البيانات الشخصية لغرض أداء  .ج
ية ثلين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات الشخصال يجوز الكشف عن البيانات الشخصية ألي طرف ثالث بخالف موظفينا أو المم .د

 من أجل أداء واجباتهم بموجب هذه الوثيقة.
 :لألغراض اآلتية تنفيذ جميع التدابير الفنية والتنظيمية الالزمة أو المناسبة .ه

 حماية أمن وسرية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها في مجال توفير الخدمات.  (1

ر المصرح به الكشف غي الشخصية من التلف العرضي أو التدمير بصورة غير قانونية أو الفقد العرضي أو التعديل أوحماية البيانات  (2
 أو الوصول أو المعالجة.

ة وتشفير الهوي وفًقا لما تقتضيه قوانين حماية البيانات لضمان تحقيق مستوى األمان المناسب للمخاطر، بما في ذلك: )أ( إخفاء (3
ة توافر )ج( القدرة على استعاد، وها وكفاءتها)ب( ضمان استمرار سرية أنظمة وخدمات المعالجة ونزاهتها وتوافر ، وصيةالبيانات الشخ

مية وتقديرها يعملية الختبار مدى فعالية التدابير التقنية والتنظتنفيذ و)د(  ،والوصول إليها في الوقت المناسب البيانات الشخصية
 .المعالجة والمحافظة عليها ان أمنوتقييمها بانتظام لضم

االحتفاظ  ي آمن إال إذا كان من الضرور  على نحوأو إنهاءها، سنقوم بتدمير نسخ البيانات الشخصية الموجودة  الوثيقةهذه مدة عند انتهاء  .و
صارم ألغراض االمتثال للقانون واللوائح المعمول بها، وفي هذه الحالة يجب االحتفاظ بهذه البيانات  على نحوبهذه البيانات الشخصية 

 المطلوبة بموجب القوانين المعمول بها. للمدةالشخصية 
 

 القانون واجب التطبيق 10

الة وستكون جميع المراسالت والوثائق المتعلقة بهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية. وفي ح الكويتما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، سي طبق قانون دولة 

 .بالوالية القضائية للفصل فيها وحدها الكويتوأحكامها، تختص محاكم دولة  الوثيقةوجود نزاع بشأن شروط هذه 

 

 الحالة التنظيمية 11

 ة. دتتكفل الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )بي كيه آي سي الكويت( بهذه الوثيقة، ويقع مكتبها المسجل في دبي، اإلمارات العربية المتح

 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين )بي كيه آي سي الكويت(

 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، لديها رقم التعريف المؤسسي  شركة الالينس للتأمين ش.م.ع هي إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في
 100042583300003ومسجلة لدى الهيئة االتحادية للضرائب برقم  206782
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 البحرين سامسونج كير بلس

 النسخة العربية–شروط وأحكام الوثيقة 

لس" بتصف الشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة )"الشروط واألحكام"(، وتنص على األحكام التي تحكم وتنظم وثيقة التأمين "سامسونج كير 
 )"ُيشار إليها فيما بعد بـ"شروط وأحكام الوثيقة"(.

 

ة د"سامسونج كير بلس" عبارة عن وثيقة تأمين تغطي المخاطر المرتبطة بالتلف العرضي لهواتف سامسونج المحمولة الخاصة بك والملحقات الموجو 
 أمين ش.م.ع )ُيشار إليها بالضمير "نحن" أو "صيغ الملكية الخاصةداخل العلبة )"المنتج المؤمن عليه"( وتعد مكفولة من شركة  المشرق العربي للت

ك التعامل لالتي تشير إلى ضمير المتكلم"(. لقد أشركنا سامسونج لألغراض اإلدارية والدعم ذات الصلة بوثيقة التأمين "سامسونج كير بلس"، بما في ذ
 .مع المطالبات والطلبات بموجب وثيقة التأمين "سامسونج كير بلس"

 

 فيما يتعلق بشروط وأحكام هذه الوثيقة، فسيشار إليك هنا بالضمير )"أنت" أو "صيغة الملكية التي تشير إلى ضمير المخاطب"(.

 

تعني موافقتك على هذه الشروط واألحكام موافقتك على جمع المعلومات الشخصية الخاصة بك من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بسامسونج 
"الموقع اإللكتروني"(، بما يتوافق مع هذه الشروط واألحكام وسياسة الخصوصية لدى سامسونج التي يمكن االطالع عليها عبر  )يشار إليه باسم
 /.http://www.samsung.com/ae/info/privacyالرابط التالي: 

 يقصد بـ"سامسونج" الواردة في هذه االتفاقية شركة سامسونج جلف لإللكترونيات.

 

ى تأمين المنتج المؤمن عليه وفًقا لشروط وأحكام هذه الوثيقة. إذا كان المنتج المؤمن عليه الخاص بكم ال يعمل ولم يتعرض لحادث، إننا نوافق عل
 فربما يكون معيًبا وقد يكون مغطى بضمان محدود لمدة عام واحد من سامسونج أو قد يكون لديك حقوق قانونية بموجب قانون المستهلك.

 

كر أن وثيقة التأمين "سامسونج كير بلس" ال تغطي التلفيات الشكلية التي ال تؤثر على الوظائف الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، مثل: من الجدير بالذ
لوقائية ا الخدوش أو االنبعاجات أو تغير اللون و/ أو الشروخ التي ال تؤثر سلًبا على وظيفة المنتج المؤمن عليه. يجب عليك اتخاذ جميع التدابير

 المعقولة والمناسبة منًعا إللحاق الضرر بالمنتج المؤمن عليه.

 

ث يمن أجل مساعدتك في فهم وثيقة التأمين "سامسونج كير بلس" وطبيعة عملها، ينبغي عليك قراءة شروط وأحكام هذه الوثيقة واالحتفاظ بها، ح
ينك وبيننا. إذا المطالبة وكيفية تغيير و/ أو إنهاء العقد المتفق عليه ب تنص على ما تشمله وثيقة التأمين سامسونج كير بلس بالتغطية وكيفية تقديم

 . www.samsung.com/supportكان لديك أي استفسارات، يرجى االتصال بنا عبر الموقع اإللكتروني المحلي لشركة سامسونج: 

 

 تشكل شروط وأحكام وثيقة التأمين وشهادة التأمين عقد التأمين بينك وبيننا.



 

Powered by 
 

Underwritten by 

 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )لمدة عامين(: 
 التلفيات العرضية / تلفيات السوائل لمدة عامين وضمان ممتد لمدة عام واحد

 الحدود التغطية المزايا
 رسوم إيداع المطالبة

 أجهزة الفالج شيب وتاب إس
 رسوم إيداع المطالبة
 سالسل إيه وتاب إيه

 مغطاة وائلالسالتلفيات العرضية / تلفيات 

ية للتلفيات العرض بحريني دينار 19  شهًرا 24مطالبتان خالل 
 فقط

ة للتلفيات العرضي بحريني دينار 19
 مغطاة تلفيات الشاشة فقط فقط

 مغطاة (%80البطارية )أقل من 

 غير منطبق غير منطبق غير محدود مغطاة للعام الثاني ضمان ممتد لعام واحد

 

 التأمين سامسونج كير بلس )لمدة عام واحد(:ملخص وثيقة 
 التلفيات العرضية / تلفيات السوائل لمدة عام واحد

رسوم إيداع المطالبة أجهزة الفالج  الحدود التغطية المزايا
 شيب وتاب إس

رسوم إيداع المطالبة سالسل إيه وتاب 
 إيه

 مغطاة التلفيات العرضية / تلفيات السوائل
 12مطالبة واحدة خالل 

 شهًرا
ة للتلفيات العرضي بحريني دينار 19

 فقط
 للتلفيات العرضية بحريني دينار 8

 مغطاة تلفيات الشاشة فقط فقط

 مغطاة (%80البطارية )أقل من 

 

 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )الشاشة فقط(:
 ضمان لمدة عام واحد لتلفيات الشاشة فقط

 الحدود التغطية المزايا
 رسوم إيداع المطالبة 

 أجهزة الفالج شيب وتاب إس
 رسوم إيداع المطالبة 

 سالسل إيه وتاب إيه

 12مطالبة واحدة خالل  مغطاة تلفيات الشاشة فقط
 شهًرا

ية للتلفيات العرض بحريني دينار 11
 فقط

 للتلفيات العرضية بحريني دينار 4
 مغطاة (%80البطارية )أقل من  فقط

العرضية / تلفيات السوائل/ التلفيات 
 غير مغطاة التلفيات األخرى 
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ًما نفس وقت شراء المنتج المؤمن عليه، حينئٍذ يمكنك االستفادة من فترة تمتد لثالثين يو في  "سامسونج كير بلس"في حالة عدم شراء وثيقة التأمين 
نتج المؤمن . في هذه الحالة، عليك الرجوع إلى بائع الم"سامسونج كير بلس"بدًءا من تاريخ شراء المنتج المؤمن عليه حتى تاريخ شراء وثيقة التأمين 

)على  "بلس سامسونج كير"رة. يرجى مراعاة أنه يجب أن يكون المنتج المؤمن عليه مؤهاًل لوثيقة التأمين عليه أو الذهاب إلى شركة سامسونج مباش
 االستثناءات العامة(.- 3شروط السريان العامة والمادة - 1سبيل المثال انظر المادة 

ار األصلية. له وفًقا لتقديرنا. وسيتم استخدام قطع الغيالمنتج المؤمن عليه أو استبدا بتصليحعندما تقدم مطالبة إلى سامسونج، فستقوم سامسونج 
( ملكية لتصليحل)غير قابلة  تصليحهاوتصبح األجزاء والمواد التالفة التي يتم استبدالها من قبل سامسونج واألجهزة التي ال جدوى اقتصادية من 

 خاصة بنا.

سامسونج تستبدل س(، حينئٍذ للتصليح)غير قابل  تصليحهال جدوى اقتصادية من  أما إذا وافقنا على المطالبة الخاصة بك وكان المنتج المؤمن عليه
لمطالبة المتوفر تجارًيا وقت تقديم ا . وسيكون البديل جديًدا أو مجدًدا، كما سيكون من نفس الطراز أو أقرب طراز معادل للمنتج المؤمن عليهالجهاز

منتج األصلي المؤمن الخاصة بال "سامسونج كير بلس"شمواًل بالفترة المتبقية من وثيقة التأمين )ال يمكن ضمان نفس اللون(. وسيأتي الجهاز البديل م
 ."سامسونج كير بلس"عليه. ال تتأثر حقوقك القانونية وأي حقوق قد تمتلكها بموجب الضمانات المقدمة من سامسونج بوثيقة التأمين 

 ه بموجب وثيقة سامسونج كير بلس لحدود المطالبات.أو استبدال المنتج المؤمن علي بتصليحيخضع التزامنا 

حتى عندما يتم نقل ملكية المنتج المؤمن عليه إلى مالك جديد ضمن مدة التأمين. يرجى العلم أيًضا أنه يمكن  "سامسونج كير بلس"وثيقة  ي تسر 
 تحويل وثيقة سامسونج كير إلى طراز آخر من أجهزة سامسونج بموجب موافقة التأمين. 

 

من خالل مراكز الخدمة المعتمدة لدى سامسونج في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان  "سامسونج كير بلس"يمكن التعامل مع مطالبات 
 والبحرين وقطر والكويت.
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 شروط السريان العامة .1
 صالحة بالنسبة لألفراد في السن القانونية بموجب القوانين المحلية المطبقة في دولة اإلقامة الخاصة بهم. "سامسونج كير بلس"تعد وثيقة  1-1
 فقط على المنتجات المؤمن عليها التي تم شراؤها في دولة اإلقامة الخاصة بك. "سامسونج كير بلس"وثيقة  تسري  1-2
ة سامسونج المحموليدة؛ علًما بأنها ال تغطي أجهزة لمحمولة الجدإال على هواتف سامسونج ا "سامسونج كير بلس"وثيقة  ي ال تسر  1-3

 المستعملة.
هزة المحمولة جوال تسري على األ على األجهزة المحمولة التي تم شراؤها لالستخدام الشخصي فقط. "سامسونج كير بلس"تسري وثيقة  1-4

 تحصل عليها ألغراض العمل أو الوظيفة.التي تستخدمها أو 
 .جهزة المحمولة التي تم شراؤها من البضائع الرسمية لشركة سامسونج جلف لإللكترونياتتسري فقط على األ 1-5

 

 التعريفات .2

 ايتم توضيحها أدناه ويكون لها نفس المعاني الموجودة قرين كل منها أيً ، هذه الشروط واألحكام معاني محددةلبعض الكلمات والعبارات الواردة في 
 مكتوبة بخط عريض.في هذه الوثيقة كان موضعها 

 التعريف المصطلح

التلفيات العرضية / التالفة على نحو 
 عرضي

يقصد بها توقف المنتج المؤمن عليه الخاص بك عن العمل بصورة طبيعية في وقت ومكان معين، 
وتتأثر قابلية استخدامه أو سالمته بسبب أخطاء في المناولة أو السوائل أو األحداث الخارجية 

 ويتضمن ذلك ما يلي: وغير المقصودة. غير المتوقعة

 :التلف المادي، مثل: وجود شرخ في الشاشة أو كسرها وهو ما يؤثر على  تلف الشاشة
وظائف المنتج المؤمن عليه ويقتصر على األجزاء المطلوبة إلصالح الشاشة المشروخة 

 LCDأو المكسورة والزجاج الخلفي مثل الشاشة الزجاجية / البالستيكية وشاشة 
 والمستشعرات المثبتة في الشاشة.

، وهو ما يحول تلف الشاشةأي تلف مادي يمكن أن يحدث بخالف  التلفيات األخرى:
 دون الوصول إلى برامج الهاتف المحمول أو يعوق القدرة على شحنه.

 التلف الشكلي 
ى سبيل أو تشغيله، بما في ذلك عل الجهازيقصد به التلف غير الهيكلي الذي يؤثر على وظائف 

 العالمات الناتجة عن البلى ثال ال الحصر الخدوش والتشققات و الم
 واالهتراء العادي و/أو االستخدام العام.

التلف الذي يحدث نتيجة مالمسة العنصر المغطى بالتأمين ألي سائل من خالل االنسكاب  تلفيات السوائل
 ة الطبيعية. والظروف الرطبة والظروف المناخي

عدم وجود جدوى اقتصادية من 
 (للتصليح)غير قابل التصليح 

يقصد بها الحالة الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، حيث إنه من المقدر أن تكلفة اإلصالح ستتجاوز 
 قيمة استبدال المنتج المؤمن عليه إلى حٍد كبير.
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 التعريف المصطلح

 شهادة التأمين
 لتغطيةايقصد بها الوثيقة التي تحدد الشخص المؤمن عليه وطبيعة المنتج المؤمن عليه ونوع 

 ووقت بدء وانتهاء التأمين. ةالتأميني

 بها أكثر من ستة أشهر سنوًيا. يقصد بها الدولة التي يقع بها منزلك الرئيسي وتقضي دولة اإلقامة

ا الذي يجب عليك سداده مقابل كل مطالبة صالحة تقوم بها بموجب هذه تعني المبلغ المحدد مسبقً  رسوم إيداع المطالبة
 الوثيقة.

 قانون حماية البيانات

يعني، فيما يتعلق بأي بيانات شخصية قدمها أحد الطرفين ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية، التشريع 
، بما في ذلك ةبمعالجة البيانات الشخصي المعمول به بشأن حماية موضوعات البيانات فيما يتعلق

الصادر عن االتحاد األوروبي )الذي قد يحل محله النظام  EC/95/46توجيه حماية البيانات رقم 
عات السارية أو التشري األخرى األوروبي العام لحماية البيانات( وغيرها من تشريعات حماية البيانات 

بشأن الخصوصية على المستوى الوطني/االتحادي أو على مستوى اإلمارات أو األقاليم أو 
المناطق، بما يشمل حيثما ينطبق، اللوائح والقرارات والمبادئ التوجيهية والمذكرات التوجيهية 

طات وغيرها من السل ومدونات الممارسات السارية التي تصدرها المحاكم وسلطات حماية البيانات
 الحكومية األخرى من وقت آلخر.

النظام األوروبي العام لحماية 
 البيانات

بي على جميع مواطني االتحاد األورو  هحماية البيانات الذي ينبغي تطبيقالنظام األوروبي العام ل
 أًيا كان محل إقامتهم.

 المنتج المؤمن عليه
على  تأمين عليهشركة سامسونج والذي وافقنا على اليقصد به الجهاز المحمول المصنوع لدى 

 شهادة التأمين.النحو الموضح في 

 القوانين

الصادرة عن  2016/679أو الالئحة رقم  EC/95/46االتحاد األوروبي رقم  يقصد بها توجيه
االتحاد األوروبي )النظام األوروبي العام لحماية البيانات( وأي لوائح أو وثائق مرتبطة بها وأي 

 مدونات الممارسات المحلية األخرى أي من قوانين أو لوائح أو متطلبات تنظيمية أو 
هذه  على النحو المنصوص عليه في على توفير الخدمات ، والتي يتم تطبيقهالحماية البيانات

 االتفاقية. 

 يقصد به أنت أو نحن. الطرف

 البيانات الشخصية
كما هو محدد في توجيه حماية البيانات الصادر عن االتحاد األوروبي ، تعني البيانات الشخصية

 أوالنظام األوروبي العام لحماية البيانات أو أي قانون  قد يحل محله ذي، والEC/95/46رقم 
 الئحة أخرى سارية.

 مدة التأمين
شهًرا( التي تبدأ في تاريخ بدء سريان الوثيقة وتنتهي في تاريخ  12تعني مدة الوثيقة )بحد أقصى 

  انتهاء سريان الوثيقة، وفًقا لشروط وأحكام الوثيقة.

 الخاص بك كما هو ُموثق في عقد التأمين. "سامسونج كير بلس"يعني تأمين  وثيقة التأمين
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 التعريف المصطلح

 تاريخ انتهاء الوثيقة:
يقصد به تاريخ انتهاء عقد التأمين الخاص بمنتجك المؤمن عليه كما هو موضح في شهادة 

 التأمين.

 يقصد به التاريخ الذي يتم فيه التأمين على المنتج المؤمن عليه كما هو موضح في شهادة التأمين. تاريخ بدء الوثيقة

 الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.يقصد بها  شروط وأحكام الوثيقة

 اإلجراءات الوقائية 
د العرضي لمنع الفقما ظروف ص ما أنها مناسبة إلجراءاها في جميع التدابير التي قد يتراءى لشخ

 أو التلف العرضي أو سرقة هاتفك المحمول.

ل ضريبة الخاصة بك، والتي تشميقصد به المبلغ الذي يتوجب عليك دفعه مقابل وثيقة التأمين  قسط التأمين
 أقساط التأمين بالسعر السائد إن أمكن.

 فترة اإللغاء دون تحمل غرامة
مع  "،نج كير بلسسامسو "خاللها تغيير رأيك وإلغاء التغطية التأمينية يقصد بها الفترة التي يمكنك 

بالكامل الذي تم تحصيله حتى تاريخه، شريطة أال يكون هناك أي  قسط التأميناسترداد قيمة 
 مطالبات سارية تم تقديمها أو سيتم تقديمها.

 يقصد بها سامسونج جلف لإللكترونيات. سامسونج

 مركز الخدمة المعتمد لدى سامسونج 
الخدمات ب مركز الخدمة التابع لطرف ثالث والمعين من قبل سامسونج والذي وافقنا عليه لتزويدك

 بموجب هذه الوثيقة. 

 الحدود اإلقليمية للوثيقة
يعني الموقع الذي يوفر التغطية التأمينية الخاصة بسامسونج كير بلس لحامل الوثيقة في اإلمارات 

 العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.

 للتأمين ش.م.ع المشرق العربي  يقصد بها شركة  ضمائر الملكية "نحن"

 يقصد به حامل الوثيقة المسمى في شهادة التأمين. ضمائر المخاطب "أنت / أنتم"
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 االستثناءات  .3

 ال تغطي الوثيقة ما يلي:

 أي مطالبة عن حدث يحدث خارج مدة التأمين.  3-1
 المنتج المؤمن عليه الخاص بك في حالة: 3-2

 رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة وتم إزالته أو تشويهه أو تغييره.كان المنتج المؤمن عليه يتضمن رقًما تسلسلًيا أو  (أ
 أي تلف موجود مسبق وال يمكن إرجاع سببه إلى الحدث قيد المطالبة بشأنه. (ب
 كنت على دراية تامة بشيء ما سيؤدي إلى قيامك بتقديم مطالبة وقت شراء الوثيقة. (ج
 ة بسالمة المنتج المؤمن عليه. التصميم أو التصنيع أو األعطال األخرى ذات الصل (د
يير أو في ذلك إجراء تغ تغيير المنتج المؤمن عليه أو تعديله أو إصالحه من قبل مركز خدمة غير معتمد لدى شركة سامسونج، بما (ه

 (.ى تعديل على أي أجزاء داخلية أو على نظام التشغيل )مثل، على سبيل المثال ال الحصر، إلغاء القفل للتشغيل في منطقة أخر 
 روخ الصغيرة.والش التلف الشكلي الذي ال يؤثر على الوظائف الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، مثل: الخدوش واالنبعاجات وتغيير اللون  (و
 التلف الذي يحدث بصورة طبيعية وحتمية كنتيجة للبلى واالهتراء العادي. (ز
 ت الخاصة بشركة سامسونج.المنتج المؤمن عليه لم يتم تثبيته أو تشغيله بما يتوافق مع التعليما (ح
لمؤمن عليه ا تثبيت أو إعادة شراء أي محتوى، مثل: البيانات أو مقاطع الموسيقى أو الصور أو التطبيقات أو البرمجيات على المنتج (ط

 ما لم يتم ذكرها بالتحديد كميزة.، البديل
 شراء المنتج الخاص بك خارج دولة اإلقامة. (ي

 

ة الظروف التالية غير المشمولة بالتغطياشر أو غير مباشر عن األحداث أو ناشئة على نحو مبالتلفيات والمصروفات المتكبدة ال 3-3
 :مينية بموجب هذه الوثيقةالتأ

سوء االستخدام، بما في ذلك التلف الناتج على نحو متعمد واستخدام المنتج المؤمن عليه لغرض بخالف الغرض األصلي المقصود  (أ
 منه.

 مسؤواًل عنه. أو الخدمة أو الصيانة أو الخدمات اللوجستية، حيث ال يوجد أي عطل ستكون تكاليف التنظيف الروتيني  (ب
اإلهمال الجسيم الناتج عن مطالبة. اإلهمال الواعي والمتعمد للحاجة إلى استخدام العناية المعقولة من جانبك أو مستخدم المنتج  (ج

 المؤمن عليه.
م فقدانها أو التي يت اإللكترونية البيانات في فيروس حاسوبيالمثال ال الحصر  أي عواقب، أًيا كان سببها، بما يشمل على سبيل (د

 إتالفها أو تشويهها أو تغييرها أو إتالفها بطريقة أخرى.
 محظورات أو لوائح حكومية.خرق أي تصرفك بشكل غير قانوني أو  (ه
 يه.عدم اتخاذ التدابير الوقائية المعقولة لمنع إلحاق التلف بالمنتج المؤمن عل (و
 سرقة الجهاز أو فقدانه. (ز

 

 االستثناءات العامة: 3-4
 فقدان االستخدام أو خسارة تبعية من أي نوع. (أ
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 ال تغطي الوثيقة أي تلف ناتج عن األحداث الخارجية، مثل: الحريق والفيضان والرعد واالنفجار. (ب
ورة كان ذلك بفعل اإلنسان أو يحدث بص التلف الناشئ أو الناتج عن، على سبيل المثال ال الحصر، النبض الكهرومغناطيسي سواء (ج

طبيعية، أو التفاعل النووي أو التلوث النووي الناتج عن األسلحة النووية أو النشاط اإلشعاعي، أو التسرب أو التلوث أو التلف الناشئ 
 عن الحروب أو الغزو أو الثورة أو الكوارث الطبيعية.

 

 البدء واإلنهاء 4

في تاريخ انتهاء صالحية الوثيقة بما يتوافق مع  23:59في تاريخ بدء الوثيقة وستنتهي في  00:00تمام الساعة ستدخل الوثيقة حيز التنفيذ في 
 شروط وأحكام هذه الوثيقة.

 
 متى ستنتهي الوثيقة؟  4-1

 إذا لم يلغي أي طرف الوثيقة، ينتهي عقد التأمين على النحو اآلتي: 4-1-1
 شهر من تاريخ بدء الوثيقة )سامسونج كير بلس( 12فقط: سامسونج كير بلس )عام واحد فقط والشاشة  (1
 شهر من تاريخ بدء الوثيقة )سامسونج كير بلس( 24 سامسونج كير بلس )لمدة عامين(: (2
 إذا وصلت إلى حد المطالبات. (3

 

 هل من الممكن تجديد الوثيقة؟ 4-2
 .بالمنتج المؤمن عليهال يمكن تجديد هذه الوثيقة الخاصة  4-2-1

 

 متى يمكن إنهاء الوثيقة؟ 4-3
عدم سداد  يتمثل في سبب اإللغاء، إذا كان قسط التأمينيجوز لنا إلغاء هذه الوثيقة وال يحق لك المطالبة وال يجوز لك استرداد  4-3.1

 أو خرق شروط وأحكام الوثيقة، كما في الحاالت التالية: التأمينقسط 
  ر الوثيقة.مكتملة عند إصدامعلومات غير تقديم إذا كنت قد ضللتنا من خالل عدم األمانة أو 
 .إذا قمت بتحريف أي حقائق أو أخفقت في اإلفصاح عنها 
 .في حالة ارتكاب نصب أو احتيال أو خداع 

 

 .بذلك قررنا إنهاء الوثيقة الخاصة بك، سنخطرك خطًيا إذا

 

 السداد 5
 مقدًما عند شراء الوثيقة.  هسداد ث يتميقسط التأمين، حينبغي عليك سداد قيمة  5-1
 الخاص بك: التأمينقسط عند سداد قيمة  5-2
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 يكون القسط مستحق الدفع في وقت االشتراك من أجل تغطيته. 5-2-1

 

 كيفية تقديم مطالبة 6
 نحن ندرك أن كل مطالبة قد تكون مختلفة تماًما. وسنراعي مجموعة الظروف الخاصة بكل فرد قبل أن نتخذ القرار. 

 

 كيفية التواصل مع سامسونج: 6-1
 عن طريق:  سامسونجيمكنك االتصال بشركة  6-1-1

 :على األرقام اآلتيةالهاتف، لمدة سبعة أيام في األسبوع عن طريق االتصال  (1

 الرقم المجاني الدولة

 800-7267864 اإلمارات العربية المتحدة

 800-2255 قطر

 183-2255 الكويت

 8000-4726 البحرين

 800-72627 سلطنة عمان

 

 التالي: على الموقع اإللكتروني سامسونجقائمة مراكز الخدمات المعتمدة لدى   (2
https://www.samsung.com/ae/support/service-center / 

عندما تتصل بشركة سامسونج، فإننا سنسمح لك بمعرفة المعلومات التي نحتاجها منك للمطالبة وكيفية التعامل مع المطالبة  6-1-2
 الخاصة بك. وسنطلب منك بحد أدنى ما يلي:

 .المنتج المؤمن عليه لدينا )رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة(دليل على التأمين على  (1
 للمنتج المؤمن عليه الخاص بك. ئلالتلف الساأو  التلف العرضيوصف الحادث الذي تسبب في  (2

 

 ؟اآلتي أين تجد 6-2
 رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة الخاص بك/الرقم التسلسلي:  6-2-1

# في المنتج  06عن طريق إدخال *#  كالخاص ب للمنتج المؤمن عليهنقلة الدولية لألجهزة المتيمكنك العثور على رقم الهوية 
وقت شراء المنتج المؤمن عليه  ة هذا الرقم. ويمكن مالحظلمنتج المؤمن عليهاالمؤمن عليه أو من خالل اإلعدادات الموجودة في 

  قد يتمكن مزود الشبكة لديك من توفيره لك.، و للمنتج المؤمن عليهجزء الخلفي على الحيث يوجد على الوثائق المرفقة به، 

 

 كيف يتم تحديد التلف العرضي أو التلف السائل وتغطيته؟ 6-3
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سنسمح لك بمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تسوية المطالبة الخاصة بك في أسرع وقت ممكن بعد قيام مركز الخدمة المعتمد لدى  6-3-1
ومن أجل أن تكون المطالبة الخاصة بك مؤهلة، فإنه يتعين عليك عدم الترتيب للتصليح  الخاصة بك.سامسونج بمراجعة المطالبة 

 على نحو منفصل دون الحصول على موافقتنا.
على  ائلالتلف السأو  التلف العرضيوهذا األمر من شأنه تمكيننا من تحديد  يتوجب عليك تقديم مطالبتك بشكل كامل وأمين. 6-3-2

 نحو سليم.
للجهاز الخاص بك، فإنه يحق لنا استرجاع التكاليف التي  التلف السائلأو  يالتلف العرضكون شخص آخر مسؤوال عن عندما ي 6-3-3

 اآلخر. العنصر أو استبداله( من هذا الشخص جيبتصلتكبدناها )أي فيما يتعلق 

 

 ما الذي نطلبه منك؟ 6-4
 الخاص بك: عليه ضمان الوصول إلى المنتج المؤمن 6-4-1
، فإنه من األهمية بمكان أن تتصل بمزود الشبكة التابع لك لتعطيل أي خصائص أمنية التلف السائلأو  العرضيالتلف في حالة  6-4-2

)على سبيل المثال األقفال أو المعرفات الشخصية أو رموز المرور أو أرقام التعريف الشخصي( أو البرامج أو التطبيقات أو الوسائل 
 تج المؤمن عليه الخاص بك.األخرى التي تمنعنا من الوصول إلى المن

 
 ضمان اتصالك بسامسونج في الوقت المناسب:  6-4-3

في أسرع وقت ممكن، بحيث يمكن إصالح المنتج المؤمن عليه وأال  التلف السائلأو  التلف العرضيإننا نشجعك على اإلبالغ عن 
يؤدي التلف العرضي إلى مزيد من التدهور لحالة المنتج المؤمن عليه. في حالة وجود تأخير غير معقول بين حدوث التلف العرضي 

 ر.زيادة التزاماتنا بسبب التأخيإخطارك لسامسونج، حينئٍذ يجوز لنا تعديل تسوية مطالبتك في حالة وقت أو التلف السائل و 

 

 إرسال المنتج المؤمن عليه أو المعلومات ذات الصلة: 6-4-4
و/ أو تقديم أي معلومات  سامسونجإلى  المنتج المؤمن عليهيوًما من أجل تمكينك من إرسال  60سنحافظ على تفعيل مطالبتك لمدة 

يوًما،  60بعد مرور  سامسونجاإلضافية إلى  و/ أو المعلومات المنتج المؤمن عليهتقدم إضافية تطلبها سامسونج منك. فإذا لم 
 فيتوجب عليك إعادة تسجيل مطالبتك من البداية. 

 
 النسخ االحتياطي للبيانات الخاصة بك:  6-4-5

ز قبل اتخاذ أي إجراء من قبل العاملين بمراك للتصليحسيتم مسح جميع البيانات من على جميع المنتجات المؤمن عليها والمرسلة 
كان ًيا أ أي مسؤولية عن فقدان أي بيانات سامسونجلخدمة المعتمدة لدى سامسونج ألغراض تتعلق بالسرية. وال تتحمل شركة ا

الخاصة بك أو أي وسيلة تخزين أو ملكية  SIMمسؤولية عن بطاقة أي  سامسونجلخدمات المعتمدة لدى . لن نتحمل ومراكز االسبب
عن تبقى مسؤواًل سقبل إرساله للتصليح. وقبل إرسال المنتج المؤمن عليه للتصليح،  خاصة بك لم يتم إزالتها من المنتج المؤمن عليه

 تدمير.ا أو حمايتها من الفقدان أو التلف أو الاحتياطيً تج المؤمن عليه أو نسخها إدارة البيانات الخاصة بالمن

 

 منع اإلفصاح المزيف وعدم اإلفصاح 6-5
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ية التأمينية فال يجوز لنا تقديم المساعدة أو التغط، د شراء الوثيقة وتقديم المطالبةيتعين عليك تزويدنا بالمعلومات الكاملة والدقيقة عن 6-5-1
ويتضمن ذلك عدم التعاون في تسوية المطالبة أو عدم تقديم المعلومات أو  إذا قمت بتزويدنا بمعلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.

 التغييرات المهمة.

 

مطالبة تحتوي على  أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنك مطالبة مزيفة أو احتيالية أو تدعم بأي حال من األحوال قدمت أنتإذا  6-5-2
تعادة التكلفة الخاصة ويجوز لنا اسقساط تأمينية قمت بدفعها مقابل الوثيقة. بيان أو وثيقة مزيفة أو احتيالية، فستفقد جميع المزايا وأي أ
ق مزورة معلومات أو بيانات أو وثائإذا قدمت واكتشفنا مؤخًرا أنها احتيالية. بأي مطالبات ناجحة قمنا بتسويتها بموجب هذه الوثيقة 

 بيانات المطالبات وتبادل هذه المعلومات مع وكاالت مكافحة االحتيال.إلينا بطريقة احتيالية، فإنه يجوز لنا تسجيل ذلك في قواعد 

 

 التأمين المتعدد 6-6
عام أو التزام ناشئ عن قانون أو الئحة، تأميني إذا كان يحق لك الحصول على تعويض بموجب وثيقة تأمين أخرى أو نظام  6-6-1

عن  الوثيقةذه بموجب ه قوم بتغطيتك عندما تكون مؤهاًل حينئٍذ يتعين عليك إخطارنا ويجوز لنا رفض التغطية. ومع ذلك، فإننا سن
 التلف الذي لم يتم تغطيته ببوليصة التأمين األخرى أو النظام العام أو االلتزام القانوني الناشئ عن قانون أو الئحة.

خرى أو نظام أ ة تأمينوثيقأي التغطية التأمينية مقدًما بناًء على طلبك، فإنك تتنازل عن حقك في التعويض بموجب وفرنا إذا  6-6-2
 .من الناحية القانونيةعام أو أي التزام قانوني ناشئ عن قانون أو الئحة إلينا إذا كان ذلك ممكن تأميني 

تقديم تأمين واحدة و  عليك سوى تقديم المطالبة لشركةيس واحد يغطيك عن نفس الخسارة، فل إذا كنت تمتلك أكثر من تأمين 6-6-3
سيتصلون بأي شخص آخر قام بتأمين الحدث للحصول على ، وبعد ذلك خر إلى شركة التأمين هذهتأمين آالتفاصيل الخاصة بأي 
 مساهمة بشأن التكاليف.

 
 تقديم استفسار أو شكوى  7
مثل أسهل طريقة وتتتفسارك أو شكوتك بالنيابة عنا(، )التي ستتناول اس سامسونجإذا كان لديك أي استفسار أو شكوى، يرجى التواصل مع  7-1

 بسامسونج فيما يلي: لالتصال

 الرقم المجاني الدولة

 800-7267864 اإلمارات العربية المتحدة

 800-2255 قطر

 183-2255 الكويت

 8000-4726 البحرين

 800-72627 سلطنة عمان

 
 / https://www.samsung.com/ae/support/email عبر سامسونجمراسلة أو يمكنك  7-2



 

Powered by 
 

Underwritten by 

 
 متنقلةوية الدولية لألجهزة التقديم اسمك أو رقم اله سيساعدقصارى جهدها لضمان التعامل مع استفسارك على الفور.  سامسونجستبذل  7-3

 في التعامل مع تعليقاتك على نحو أكثر كفاءة وفاعلية. سامسونج
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 حدود المسؤولية  8

ي مسؤولية أ سامسونجوشركة  نحن بموجب هذه الخطة على استيفاء مطالبات الخدمة المعتمدة من جانبنا. وال نتحمل سامسونجتقتصر مسؤولية 
مسؤولية  أي سامسونجأو شركة نحن لن نتحمل  عن أي فقدان للبرامج أو البيانات أو المعلومات األخرى المخزنة على جهازك أو أي وسيلة. كما أننا

 "سامسونج كير بلس"ا أو غير مباشر بوثيقة ا مباشرً ترتبط ارتباطً  رف ثالث عن أي أضرار ناشئة عن أوامكم أو أي طبأي حال من األحوال أم
 الخاصة بكم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي أضرار قد تتعرضون لها في حال كانت البيانات الموجودة على جهازكم سهلة الوصول

حة في المادة وفي إطار االستثناءات الموض كيقتصر التزامنا بخصوص هذه الوثيقة وفيما يتعلق بجهاز ا بطريقة أخرى. ال يمكن استرجاعهإليها أو 
 شهر. 24شهر ومطالبتين خالل  12خالل  ةفي مطالبة واحدالمتمثل  اتاألقصى لاللتزام الحد-يتجاوز أالويجب –على  3

 

 الخصوصية والبيانات الشخصية 9

خصية ومعالجتها ت الشجمع البيانا الصادرة عن االتحاد األوروبي في ناتك الشخصية بعناية فائقة. ونتبع قواعد حماية البياناتنتعامل مع بيا نحن
 واستخدامها.

هيئات ك الشخصية مع تبادل بياناتوقد ناالمتثال لاللتزامات القانونية. إلى ذلك، قد نستخدم بياناتك الشخصية لمنع االحتيال ومكافحته و إضافًة  9-1
قديم بياناتك يجوز لنا ت ألغراض االكتتاب ومنع االحتيال. إدارة الصناعة والجهات التنظيمية ووكاالت منع االحتيال وقواعد بيانات المطالبات

 أو يسمح به. القانون  الشخصية إلى اآلخرين عندما يقتضي ذلك
صال ك أو طلب نسخها. وإذا كنت ترغب في هذه الحقوق، فيرجى االتلديك الحق في المطالبة بتعديل البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عن 9-2

 بنا مباشرة عبر التفاصيل الواردة في شهادة التأمين الخاصة بك.
 

حيثما تتوافر  لة،دو نتعهد نحن والشركات التابعة لنا ونقر بأن نلتزم بجميع االلتزامات بموجب قوانين حماية البيانات المحلية ذات الصلة في كل 
 تجات التأمين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، جميع هذه االلتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. من

 

طالبات منقر للطرف اآلخر أننا سنحرص على تلقي جميع البيانات الشخصية المتعلقة بك التي تجمع وتستخدم وتخزن أثناء معاملة المبيعات وإدارة ال
ماية ، وسنحتفظ في جميع األوقات بتسجيل وفًقا لتشريعات حأو تلقيه في هذا الشأنأي إخطار مطلوب سيتم تقديم عادلة وقانونية، وأنها  بطريقة

عالوة على ذلك، يضمن كل طرف من األطراف، عند بموجب هذه الوثيقة. المعمول بها فيما يخص تطبيق االلتزامات البيانات المحلية )إن وجدت( 
 ضاء بموجب القانون المحلي، الحصول على جميع الموافقات الالزمة منك لمعالجة بياناتك الشخصية فيما يتعلق بمنتجات التأمين.االقت

 

 اآلتي:ب، إن تتطلب األمر بموجب هذه الوثيقة، بجمع البيانات الشخصية واستخدمها ونتعهد نقر

لن تستخدم أي بيانات شخصية متعلقة بك إال لغرض توفير منتجات التأمين وإدارة المطالبات والخدمات ذات الصلة، وسوف نمتثل  .أ
لاللتزامات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية المطلوبة في كل بلد معين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، االمتثال للتوجيه 
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مايو لعام  25ا من تاريخ واالمتثال للنظام األوروبي العام لحماية البيانات الصادر عن االتحاد األوروبي اعتبارً  EC/46/ 95األوروبي 
 قوانين بلد بعينه.بموجب وتضمين هذه االتفاقية أي متطلبات إضافية لحماية البيانات ، 2018

حديد قوانين حماية البيانات بما في ذلك على سبيل المثال ال االمتثال لجميع االلتزامات بموجب القوانين المعمول بها وعلى وجه الت .ب
 الحصر جميع االلتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات.

 بموجب هذه الوثيقة. االلتزامات المفروضةمعالجة البيانات الشخصية لغرض أداء  .ج
ية ثلين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات الشخصال يجوز الكشف عن البيانات الشخصية ألي طرف ثالث بخالف موظفينا أو المم .د

 من أجل أداء واجباتهم بموجب هذه الوثيقة.
 :لألغراض اآلتية تنفيذ جميع التدابير الفنية والتنظيمية الالزمة أو المناسبة .ه

 حماية أمن وسرية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها في مجال توفير الخدمات.  (1

ر المصرح به الكشف غي الشخصية من التلف العرضي أو التدمير بصورة غير قانونية أو الفقد العرضي أو التعديل أوحماية البيانات  (2
 أو الوصول أو المعالجة.

ة وتشفير الهوي وفًقا لما تقتضيه قوانين حماية البيانات لضمان تحقيق مستوى األمان المناسب للمخاطر، بما في ذلك: )أ( إخفاء (3
ة توافر )ج( القدرة على استعاد، وها وكفاءتها)ب( ضمان استمرار سرية أنظمة وخدمات المعالجة ونزاهتها وتوافر ، وصيةالبيانات الشخ

مية وتقديرها يعملية الختبار مدى فعالية التدابير التقنية والتنظتنفيذ و)د(  ،والوصول إليها في الوقت المناسب البيانات الشخصية
 .المعالجة والمحافظة عليها ان أمنوتقييمها بانتظام لضم

االحتفاظ  ي آمن إال إذا كان من الضرور  على نحوأو إنهاءها، سنقوم بتدمير نسخ البيانات الشخصية الموجودة  الوثيقةهذه مدة عند انتهاء  .و
صارم ألغراض االمتثال للقانون واللوائح المعمول بها، وفي هذه الحالة يجب االحتفاظ بهذه البيانات  على نحوبهذه البيانات الشخصية 

 المطلوبة بموجب القوانين المعمول بها. للمدةالشخصية 
 

 القانون واجب التطبيق 10

ليزية. وفي المتعلقة بهذه الوثيقة باللغة اإلنج ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، سُيطبق قانون مملكة البحرين وستكون جميع المراسالت والوثائق
 حالة وجود نزاع بشأن شروط هذه الوثيقة وأحكامها، تختص محاكم مملكة البحرين وحدها بالوالية القضائية للفصل فيها.

 

 الحالة التنظيمية 11

 مملكة البحرين.تتكفل شركة المشرق العربي للتأمين ش.م.ع بهذه الوثيقة، ويقع مكتبها المسجل في المنامة، 

 نحن نعمل أيًضا تحت االسم التجاري المشرق العربي للتأمين ش.م.ع.". 

، طريق رقم 398، الطابق السابع، مبنى رقم 122مملكة البحرين | مكتب رقم  –عنوان مقر عملنا هو: شركة المشرق العربي للتأمين ش.م.ع. 
 ، منطقة السيف، المنامة، مملكة البحرين428، مجمع 2806
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شركة المشرق العربي للتأمين ش.م.ع هي إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مملكة البحرين، لديها رقم التعريف المؤسسي 
954071-1. 
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 سلطنة عمان سامسونج كير بلس

 النسخة العربية –شروط وأحكام الوثيقة 

ير بلس" كتصف الشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة )"الشروط واألحكام"(، وتنص على األحكام التي تحكم وتنظم وثيقة التأمين "سامسونج 
 )"ُيشار إليها فيما بعد بـ"شروط وأحكام الوثيقة"(.

 

ة د"سامسونج كير بلس" عبارة عن وثيقة تأمين تغطي المخاطر المرتبطة بالتلف العرضي لهواتف سامسونج المحمولة الخاصة بك والملحقات الموجو 
للتأمين ش.م.ع )ُيشار إليها بالضمير "نحن" أو "صيغ الملكية الخاصة  داخل العلبة )"المنتج المؤمن عليه"( وتعد مكفولة من شركة  المشرق العربي

ك التعامل لالتي تشير إلى ضمير المتكلم"(. لقد أشركنا سامسونج لألغراض اإلدارية والدعم ذات الصلة بوثيقة التأمين "سامسونج كير بلس"، بما في ذ
 بلس".مع المطالبات والطلبات بموجب وثيقة التأمين "سامسونج كير 

 

 فيما يتعلق بشروط وأحكام هذه الوثيقة، فسيشار إليك هنا بالضمير )"أنت" أو "صيغة الملكية التي تشير إلى ضمير المخاطب"(.

 

تعني موافقتك على هذه الشروط واألحكام موافقتك على جمع المعلومات الشخصية الخاصة بك من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بسامسونج 
باسم "الموقع اإللكتروني"(، بما يتوافق مع هذه الشروط واألحكام وسياسة الخصوصية لدى سامسونج التي يمكن االطالع عليها عبر )يشار إليه 

 /.http://www.samsung.com/ae/info/privacyالرابط التالي: 

 يقصد بـ"سامسونج" الواردة في هذه االتفاقية شركة سامسونج جلف لإللكترونيات.

 

ق على تأمين المنتج المؤمن عليه وفًقا لشروط وأحكام هذه الوثيقة. إذا كان المنتج المؤمن عليه الخاص بكم ال يعمل ولم يتعرض لحادث، إننا نواف
 فربما يكون معيًبا وقد يكون مغطى بضمان محدود لمدة عام واحد من سامسونج أو قد يكون لديك حقوق قانونية بموجب قانون المستهلك.

 

بالذكر أن وثيقة التأمين "سامسونج كير بلس" ال تغطي التلفيات الشكلية التي ال تؤثر على الوظائف الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، مثل: من الجدير 
ئية لوقاا الخدوش أو االنبعاجات أو تغير اللون و/ أو الشروخ التي ال تؤثر سلًبا على وظيفة المنتج المؤمن عليه. يجب عليك اتخاذ جميع التدابير

 المعقولة والمناسبة منًعا إللحاق الضرر بالمنتج المؤمن عليه.

 

ث يمن أجل مساعدتك في فهم وثيقة التأمين "سامسونج كير بلس" وطبيعة عملها، ينبغي عليك قراءة شروط وأحكام هذه الوثيقة واالحتفاظ بها، ح
نك وبيننا. إذا قديم المطالبة وكيفية تغيير و/ أو إنهاء العقد المتفق عليه بيتنص على ما تشمله وثيقة التأمين سامسونج كير بلس بالتغطية وكيفية ت

 . www.samsung.com/supportكان لديك أي استفسارات، يرجى االتصال بنا عبر الموقع اإللكتروني المحلي لشركة سامسونج: 

 

 تشكل شروط وأحكام وثيقة التأمين وشهادة التأمين عقد التأمين بينك وبيننا.
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 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )لمدة عامين(: 
 التلفيات العرضية / تلفيات السوائل لمدة عامين وضمان ممتد لمدة عام واحد

 الحدود التغطية المزايا
 رسوم إيداع المطالبة

 أجهزة الفالج شيب وتاب إس
 رسوم إيداع المطالبة
 سالسل إيه وتاب إيه

 مغطاة وائلالسالتلفيات العرضية / تلفيات 

للتلفيات العرضية  ريال عماني 19 شهًرا 24مطالبتان خالل 
 فقط

 ريال عماني 8

 للتلفيات العرضية فقط
 مغطاة تلفيات الشاشة فقط

 مغطاة (%80البطارية )أقل من 

 غير منطبق غير منطبق غير محدود مغطاة للعام الثاني ضمان ممتد لعام واحد

 

 سامسونج كير بلس )لمدة عام واحد(: ملخص وثيقة التأمين
 التلفيات العرضية / تلفيات السوائل لمدة عام واحد

رسوم إيداع المطالبة أجهزة الفالج  الحدود التغطية المزايا
 شيب وتاب إس

رسوم إيداع المطالبة سالسل إيه وتاب 
 إيه

 مغطاة التلفيات العرضية / تلفيات السوائل
 12مطالبة واحدة خالل 

 شهًرا
 ريال عماني 19

 للتلفيات العرضية فقط
 ريال عماني 8

 للتلفيات العرضية فقط
 مغطاة تلفيات الشاشة فقط

 مغطاة (%80البطارية )أقل من 

 

 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )الشاشة فقط(:
 ضمان لمدة عام واحد لتلفيات الشاشة فقط

 الحدود التغطية المزايا
 رسوم إيداع المطالبة 

 أجهزة الفالج شيب وتاب إس
 رسوم إيداع المطالبة 

 سالسل إيه وتاب إيه

 12مطالبة واحدة خالل  مغطاة تلفيات الشاشة فقط
 شهًرا

 ريال عماني 12

 للتلفيات العرضية فقط 
 ريال عماني 4

 مغطاة (%80البطارية )أقل من  للتلفيات العرضية فقط

العرضية / تلفيات السوائل/ التلفيات 
 غير مغطاة التلفيات األخرى 
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ًما نفس وقت شراء المنتج المؤمن عليه، حينئٍذ يمكنك االستفادة من فترة تمتد لثالثين يو في  "سامسونج كير بلس"في حالة عدم شراء وثيقة التأمين 
نتج المؤمن . في هذه الحالة، عليك الرجوع إلى بائع الم"سامسونج كير بلس"بدًءا من تاريخ شراء المنتج المؤمن عليه حتى تاريخ شراء وثيقة التأمين 

)على  "بلس سامسونج كير"رة. يرجى مراعاة أنه يجب أن يكون المنتج المؤمن عليه مؤهاًل لوثيقة التأمين عليه أو الذهاب إلى شركة سامسونج مباش
 االستثناءات العامة(.- 3شروط السريان العامة والمادة - 1سبيل المثال انظر المادة 

ار األصلية. له وفًقا لتقديرنا. وسيتم استخدام قطع الغيالمنتج المؤمن عليه أو استبدا بتصليحعندما تقدم مطالبة إلى سامسونج، فستقوم سامسونج 
( ملكية لتصليحل)غير قابلة  تصليحهاوتصبح األجزاء والمواد التالفة التي يتم استبدالها من قبل سامسونج واألجهزة التي ال جدوى اقتصادية من 

 خاصة بنا.

سامسونج تستبدل س(، حينئٍذ للتصليح)غير قابل  تصليحهال جدوى اقتصادية من  أما إذا وافقنا على المطالبة الخاصة بك وكان المنتج المؤمن عليه
لمطالبة المتوفر تجارًيا وقت تقديم ا . وسيكون البديل جديًدا أو مجدًدا، كما سيكون من نفس الطراز أو أقرب طراز معادل للمنتج المؤمن عليهالجهاز

منتج األصلي المؤمن الخاصة بال "سامسونج كير بلس")ال يمكن ضمان نفس اللون(. وسيأتي الجهاز البديل مشمواًل بالفترة المتبقية من وثيقة التأمين 
 ."سامسونج كير بلس"بوثيقة التأمين عليه. ال تتأثر حقوقك القانونية وأي حقوق قد تمتلكها بموجب الضمانات المقدمة من سامسونج 

 أو استبدال المنتج المؤمن عليه بموجب وثيقة سامسونج كير بلس لحدود المطالبات. بتصليحيخضع التزامنا 

ن كحتى عندما يتم نقل ملكية المنتج المؤمن عليه إلى مالك جديد ضمن مدة التأمين. يرجى العلم أيًضا أنه يم "سامسونج كير بلس"وثيقة  ي تسر 
 تحويل وثيقة سامسونج كير إلى طراز آخر من أجهزة سامسونج بموجب موافقة التأمين. 

 

من خالل مراكز الخدمة المعتمدة لدى سامسونج في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان  "سامسونج كير بلس"يمكن التعامل مع مطالبات 
 والبحرين وقطر والكويت.
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 شروط السريان العامة .1
 صالحة بالنسبة لألفراد في السن القانونية بموجب القوانين المحلية المطبقة في دولة اإلقامة الخاصة بهم. "سامسونج كير بلس"تعد وثيقة  1-1
 فقط على المنتجات المؤمن عليها التي تم شراؤها في دولة اإلقامة الخاصة بك. "سامسونج كير بلس"وثيقة  تسري  1-2
ة سامسونج المحموليدة؛ علًما بأنها ال تغطي أجهزة إال على هواتف سامسونج المحمولة الجد "لسسامسونج كير ب"وثيقة  ي ال تسر  1-3

 المستعملة.
هزة المحمولة جوال تسري على األ على األجهزة المحمولة التي تم شراؤها لالستخدام الشخصي فقط. "سامسونج كير بلس"تسري وثيقة  1-4

 أو الوظيفة.تحصل عليها ألغراض العمل التي تستخدمها أو 
 .تسري فقط على األجهزة المحمولة التي تم شراؤها من البضائع الرسمية لشركة سامسونج جلف لإللكترونيات 1-5

 

 التعريفات .2

 ايتم توضيحها أدناه ويكون لها نفس المعاني الموجودة قرين كل منها أيً ، هذه الشروط واألحكام معاني محددةلبعض الكلمات والعبارات الواردة في 
 مكتوبة بخط عريض.في هذه الوثيقة موضعها  كان

 التعريف المصطلح

التلفيات العرضية / التالفة على نحو 
 عرضي

يقصد بها توقف المنتج المؤمن عليه الخاص بك عن العمل بصورة طبيعية في وقت ومكان معين، 
ارجية األحداث الخوتتأثر قابلية استخدامه أو سالمته بسبب أخطاء في المناولة أو السوائل أو 

 ويتضمن ذلك ما يلي: غير المتوقعة وغير المقصودة.

 :التلف المادي، مثل: وجود شرخ في الشاشة أو كسرها وهو ما يؤثر على  تلف الشاشة
وظائف المنتج المؤمن عليه ويقتصر على األجزاء المطلوبة إلصالح الشاشة المشروخة 

 LCDجاجية / البالستيكية وشاشة أو المكسورة والزجاج الخلفي مثل الشاشة الز 
 والمستشعرات المثبتة في الشاشة.

، وهو ما يحول تلف الشاشةأي تلف مادي يمكن أن يحدث بخالف  التلفيات األخرى:
 دون الوصول إلى برامج الهاتف المحمول أو يعوق القدرة على شحنه.

 التلف الشكلي 
ى سبيل أو تشغيله، بما في ذلك عل الجهازيقصد به التلف غير الهيكلي الذي يؤثر على وظائف 

 العالمات الناتجة عن البلى ثال ال الحصر الخدوش والتشققات و الم
 واالهتراء العادي و/أو االستخدام العام.

التلف الذي يحدث نتيجة مالمسة العنصر المغطى بالتأمين ألي سائل من خالل االنسكاب  تلفيات السوائل
 لمناخية الطبيعية. والظروف الرطبة والظروف ا

عدم وجود جدوى اقتصادية من 
 (للتصليح)غير قابل التصليح 

يقصد بها الحالة الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، حيث إنه من المقدر أن تكلفة اإلصالح ستتجاوز 
 قيمة استبدال المنتج المؤمن عليه إلى حٍد كبير.
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 التعريف المصطلح

 شهادة التأمين
 لتغطيةايقصد بها الوثيقة التي تحدد الشخص المؤمن عليه وطبيعة المنتج المؤمن عليه ونوع 

 ووقت بدء وانتهاء التأمين. ةالتأميني

 بها أكثر من ستة أشهر سنوًيا. يقصد بها الدولة التي يقع بها منزلك الرئيسي وتقضي دولة اإلقامة

ا الذي يجب عليك سداده مقابل كل مطالبة صالحة تقوم بها بموجب هذه تعني المبلغ المحدد مسبقً  رسوم إيداع المطالبة
 الوثيقة.

 قانون حماية البيانات

يعني، فيما يتعلق بأي بيانات شخصية قدمها أحد الطرفين ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية، التشريع 
ما في ذلك الشخصية، ببمعالجة البيانات  المعمول به بشأن حماية موضوعات البيانات فيما يتعلق

الصادر عن االتحاد األوروبي )الذي قد يحل محله النظام  EC/95/46توجيه حماية البيانات رقم 
عات السارية أو التشري األخرى األوروبي العام لحماية البيانات( وغيرها من تشريعات حماية البيانات 

مارات أو األقاليم أو بشأن الخصوصية على المستوى الوطني/االتحادي أو على مستوى اإل
المناطق، بما يشمل حيثما ينطبق، اللوائح والقرارات والمبادئ التوجيهية والمذكرات التوجيهية 
ومدونات الممارسات السارية التي تصدرها المحاكم وسلطات حماية البيانات وغيرها من السلطات 

 الحكومية األخرى من وقت آلخر.

النظام األوروبي العام لحماية 
 البيانات

بي على جميع مواطني االتحاد األورو  هحماية البيانات الذي ينبغي تطبيقالنظام األوروبي العام ل
 أًيا كان محل إقامتهم.

 المنتج المؤمن عليه
على  تأمين عليهيقصد به الجهاز المحمول المصنوع لدى شركة سامسونج والذي وافقنا على ال

 شهادة التأمين.النحو الموضح في 

 القوانين

الصادرة عن  2016/679أو الالئحة رقم  EC/95/46االتحاد األوروبي رقم  يقصد بها توجيه
االتحاد األوروبي )النظام األوروبي العام لحماية البيانات( وأي لوائح أو وثائق مرتبطة بها وأي 

 مدونات الممارسات المحلية األخرى أي من قوانين أو لوائح أو متطلبات تنظيمية أو 
على توفير الخدمات على النحو المنصوص عليه في هذه  ، والتي يتم تطبيقهالحماية البيانات

 االتفاقية. 

 يقصد به أنت أو نحن. الطرف

 البيانات الشخصية
كما هو محدد في توجيه حماية البيانات الصادر عن االتحاد األوروبي ، تعني البيانات الشخصية

النظام األوروبي العام لحماية البيانات أو أي قانون أو  قد يحل محله ذي، والEC/95/46رقم 
 الئحة أخرى سارية.

 مدة التأمين
شهًرا( التي تبدأ في تاريخ بدء سريان الوثيقة وتنتهي في تاريخ  12تعني مدة الوثيقة )بحد أقصى 

  انتهاء سريان الوثيقة، وفًقا لشروط وأحكام الوثيقة.

 الخاص بك كما هو ُموثق في عقد التأمين. "سامسونج كير بلس"يعني تأمين  وثيقة التأمين
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 التعريف المصطلح

 تاريخ انتهاء الوثيقة:
يقصد به تاريخ انتهاء عقد التأمين الخاص بمنتجك المؤمن عليه كما هو موضح في شهادة 

 التأمين.

 هادة التأمين.كما هو موضح في ش يقصد به التاريخ الذي يتم فيه التأمين على المنتج المؤمن عليه تاريخ بدء الوثيقة

 يقصد بها الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة. شروط وأحكام الوثيقة

 اإلجراءات الوقائية 
د العرضي لمنع الفقما ظروف ص ما أنها مناسبة إلجراءاها في جميع التدابير التي قد يتراءى لشخ

 أو التلف العرضي أو سرقة هاتفك المحمول.

يقصد به المبلغ الذي يتوجب عليك دفعه مقابل وثيقة التأمين الخاصة بك، والتي تشمل ضريبة  التأمينقسط 
 أقساط التأمين بالسعر السائد إن أمكن.

 فترة اإللغاء دون تحمل غرامة
مع  "،نج كير بلسسامسو "خاللها تغيير رأيك وإلغاء التغطية التأمينية يقصد بها الفترة التي يمكنك 

بالكامل الذي تم تحصيله حتى تاريخه، شريطة أال يكون هناك أي  قسط التأميناسترداد قيمة 
 مطالبات سارية تم تقديمها أو سيتم تقديمها.

 يقصد بها سامسونج جلف لإللكترونيات. سامسونج

 مركز الخدمة المعتمد لدى سامسونج 
ات نج والذي وافقنا عليه لتزويدك بالخدممركز الخدمة التابع لطرف ثالث والمعين من قبل سامسو 

 بموجب هذه الوثيقة. 

 الحدود اإلقليمية للوثيقة
يعني الموقع الذي يوفر التغطية التأمينية الخاصة بسامسونج كير بلس لحامل الوثيقة في اإلمارات 

 العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.

 للتأمين ش.م.ع المشرق العربي  يقصد بها شركة  ضمائر الملكية "نحن"

 يقصد به حامل الوثيقة المسمى في شهادة التأمين. ضمائر المخاطب "أنت / أنتم"
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 االستثناءات  .3

 ال تغطي الوثيقة ما يلي:

 أي مطالبة عن حدث يحدث خارج مدة التأمين.  3-1
 المنتج المؤمن عليه الخاص بك في حالة: 3-2

 عليه يتضمن رقًما تسلسلًيا أو رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة وتم إزالته أو تشويهه أو تغييره.كان المنتج المؤمن  (أ
 أي تلف موجود مسبق وال يمكن إرجاع سببه إلى الحدث قيد المطالبة بشأنه. (ب
 كنت على دراية تامة بشيء ما سيؤدي إلى قيامك بتقديم مطالبة وقت شراء الوثيقة. (ج
 يع أو األعطال األخرى ذات الصلة بسالمة المنتج المؤمن عليه. التصميم أو التصن (د
يير أو في ذلك إجراء تغ تغيير المنتج المؤمن عليه أو تعديله أو إصالحه من قبل مركز خدمة غير معتمد لدى شركة سامسونج، بما (ه

 إلغاء القفل للتشغيل في منطقة أخرى(.تعديل على أي أجزاء داخلية أو على نظام التشغيل )مثل، على سبيل المثال ال الحصر، 
 روخ الصغيرة.والش التلف الشكلي الذي ال يؤثر على الوظائف الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، مثل: الخدوش واالنبعاجات وتغيير اللون  (و
 التلف الذي يحدث بصورة طبيعية وحتمية كنتيجة للبلى واالهتراء العادي. (ز
 أو تشغيله بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بشركة سامسونج.المنتج المؤمن عليه لم يتم تثبيته  (ح
لمؤمن عليه ا تثبيت أو إعادة شراء أي محتوى، مثل: البيانات أو مقاطع الموسيقى أو الصور أو التطبيقات أو البرمجيات على المنتج (ط

 ما لم يتم ذكرها بالتحديد كميزة.، البديل
 شراء المنتج الخاص بك خارج دولة اإلقامة. (ي

 

ة الظروف التالية غير المشمولة بالتغطياشر أو غير مباشر عن األحداث أو التلفيات والمصروفات المتكبدة الناشئة على نحو مب 3-3
 :مينية بموجب هذه الوثيقةالتأ

لمقصود اسوء االستخدام، بما في ذلك التلف الناتج على نحو متعمد واستخدام المنتج المؤمن عليه لغرض بخالف الغرض األصلي  (أ
 منه.

 مسؤواًل عنه. تكاليف التنظيف الروتيني أو الخدمة أو الصيانة أو الخدمات اللوجستية، حيث ال يوجد أي عطل ستكون  (ب
اإلهمال الجسيم الناتج عن مطالبة. اإلهمال الواعي والمتعمد للحاجة إلى استخدام العناية المعقولة من جانبك أو مستخدم المنتج  (ج

 المؤمن عليه.
م فقدانها أو التي يت اإللكترونية البيانات في فيروس حاسوبيقب، أًيا كان سببها، بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر أي عوا (د

 إتالفها أو تشويهها أو تغييرها أو إتالفها بطريقة أخرى.
 محظورات أو لوائح حكومية.خرق أي تصرفك بشكل غير قانوني أو  (ه
 لة لمنع إلحاق التلف بالمنتج المؤمن عليه.عدم اتخاذ التدابير الوقائية المعقو  (و
 سرقة الجهاز أو فقدانه. (ز

 

 االستثناءات العامة: 3-4
 فقدان االستخدام أو خسارة تبعية من أي نوع. (أ
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 ال تغطي الوثيقة أي تلف ناتج عن األحداث الخارجية، مثل: الحريق والفيضان والرعد واالنفجار. (ب
ل ال الحصر، النبض الكهرومغناطيسي سواء كان ذلك بفعل اإلنسان أو يحدث بصورة التلف الناشئ أو الناتج عن، على سبيل المثا (ج

طبيعية، أو التفاعل النووي أو التلوث النووي الناتج عن األسلحة النووية أو النشاط اإلشعاعي، أو التسرب أو التلوث أو التلف الناشئ 
 عن الحروب أو الغزو أو الثورة أو الكوارث الطبيعية.

 

 واإلنهاءالبدء  4

في تاريخ انتهاء صالحية الوثيقة بما يتوافق مع  23:59في تاريخ بدء الوثيقة وستنتهي في  00:00ستدخل الوثيقة حيز التنفيذ في تمام الساعة 
 شروط وأحكام هذه الوثيقة.

 
 متى ستنتهي الوثيقة؟  4-1

 إذا لم يلغي أي طرف الوثيقة، ينتهي عقد التأمين على النحو اآلتي: 4-1-1
 شهر من تاريخ بدء الوثيقة )سامسونج كير بلس( 12فقط: كير بلس )عام واحد فقط والشاشة  سامسونج (1
 شهر من تاريخ بدء الوثيقة )سامسونج كير بلس( 24 سامسونج كير بلس )لمدة عامين(: (2
 إذا وصلت إلى حد المطالبات. (3

 

 هل من الممكن تجديد الوثيقة؟ 4-2
 .المؤمن عليهبالمنتج ال يمكن تجديد هذه الوثيقة الخاصة  4-2-1

 

 متى يمكن إنهاء الوثيقة؟ 4-3
عدم سداد  يتمثل في سبب اإللغاء، إذا كان قسط التأمينيجوز لنا إلغاء هذه الوثيقة وال يحق لك المطالبة وال يجوز لك استرداد  4-3.1

 أو خرق شروط وأحكام الوثيقة، كما في الحاالت التالية: التأمينقسط 
  مكتملة عند إصدار الوثيقة.معلومات غير تقديم إذا كنت قد ضللتنا من خالل عدم األمانة أو 
 .إذا قمت بتحريف أي حقائق أو أخفقت في اإلفصاح عنها 
 .في حالة ارتكاب نصب أو احتيال أو خداع 

 

 .بذلك قررنا إنهاء الوثيقة الخاصة بك، سنخطرك خطًيا إذا

 

 السداد 5
 مقدًما عند شراء الوثيقة.  هسداد ث يتميقسط التأمين، حينبغي عليك سداد قيمة  5-1
 الخاص بك: التأمينقسط عند سداد قيمة  5-2
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 يكون القسط مستحق الدفع في وقت االشتراك من أجل تغطيته. 5-2-1

 

 كيفية تقديم مطالبة 6
 نحن ندرك أن كل مطالبة قد تكون مختلفة تماًما. وسنراعي مجموعة الظروف الخاصة بكل فرد قبل أن نتخذ القرار. 

 

 كيفية التواصل مع سامسونج: 6-1
 عن طريق:  سامسونجيمكنك االتصال بشركة  6-1-1

 :على األرقام اآلتيةالهاتف، لمدة سبعة أيام في األسبوع عن طريق االتصال  (1

 المجانيالرقم  الدولة

 800-7267864 اإلمارات العربية المتحدة

 800-2255 قطر

 183-2255 الكويت

 8000-4726 البحرين

 800-72627 سلطنة عمان

 

 التالي: على الموقع اإللكتروني سامسونجقائمة مراكز الخدمات المعتمدة لدى   (2
https://www.samsung.com/ae/support/service-center / 

بشركة سامسونج، فإننا سنسمح لك بمعرفة المعلومات التي نحتاجها منك للمطالبة وكيفية التعامل مع المطالبة عندما تتصل  6-1-2
 الخاصة بك. وسنطلب منك بحد أدنى ما يلي:

 .دليل على التأمين على المنتج المؤمن عليه لدينا )رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة( (1
 للمنتج المؤمن عليه الخاص بك. ئلالتلف الساأو  عرضيالتلف الوصف الحادث الذي تسبب في  (2

 

 ؟اآلتي أين تجد 6-2
 رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة الخاص بك/الرقم التسلسلي:  6-2-1

# في المنتج  06عن طريق إدخال *#  كالخاص ب للمنتج المؤمن عليهنقلة يمكنك العثور على رقم الهوية الدولية لألجهزة المت
وقت شراء المنتج المؤمن عليه  ة هذا الرقم. ويمكن مالحظلمنتج المؤمن عليهاالمؤمن عليه أو من خالل اإلعدادات الموجودة في 

  ك.لقد يتمكن مزود الشبكة لديك من توفيره ، و جزء الخلفي للمنتج المؤمن عليهعلى الحيث يوجد على الوثائق المرفقة به، 

 

 كيف يتم تحديد التلف العرضي أو التلف السائل وتغطيته؟ 6-3
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سنسمح لك بمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تسوية المطالبة الخاصة بك في أسرع وقت ممكن بعد قيام مركز الخدمة المعتمد لدى  6-3-1
ومن أجل أن تكون المطالبة الخاصة بك مؤهلة، فإنه يتعين عليك عدم الترتيب للتصليح  سامسونج بمراجعة المطالبة الخاصة بك.

 على نحو منفصل دون الحصول على موافقتنا.
على  ائلالتلف السأو  التلف العرضيوهذا األمر من شأنه تمكيننا من تحديد  يتوجب عليك تقديم مطالبتك بشكل كامل وأمين. 6-3-2

 نحو سليم.
للجهاز الخاص بك، فإنه يحق لنا استرجاع التكاليف التي  التلف السائلأو  يالتلف العرضر مسؤوال عن عندما يكون شخص آخ 6-3-3

 اآلخر. العنصر أو استبداله( من هذا الشخص جيبتصلتكبدناها )أي فيما يتعلق 

 

 ما الذي نطلبه منك؟ 6-4
 الخاص بك: عليه ضمان الوصول إلى المنتج المؤمن 6-4-1
، فإنه من األهمية بمكان أن تتصل بمزود الشبكة التابع لك لتعطيل أي خصائص أمنية التلف السائلأو  التلف العرضيفي حالة  6-4-2

)على سبيل المثال األقفال أو المعرفات الشخصية أو رموز المرور أو أرقام التعريف الشخصي( أو البرامج أو التطبيقات أو الوسائل 
 عليه الخاص بك.األخرى التي تمنعنا من الوصول إلى المنتج المؤمن 

 
 ضمان اتصالك بسامسونج في الوقت المناسب:  6-4-3

في أسرع وقت ممكن، بحيث يمكن إصالح المنتج المؤمن عليه وأال  التلف السائلأو  التلف العرضيإننا نشجعك على اإلبالغ عن 
يؤدي التلف العرضي إلى مزيد من التدهور لحالة المنتج المؤمن عليه. في حالة وجود تأخير غير معقول بين حدوث التلف العرضي 

 ر.زيادة التزاماتنا بسبب التأخيإخطارك لسامسونج، حينئٍذ يجوز لنا تعديل تسوية مطالبتك في حالة وقت أو التلف السائل و 

 

 إرسال المنتج المؤمن عليه أو المعلومات ذات الصلة: 6-4-4
و/ أو تقديم أي معلومات  سامسونجإلى  المنتج المؤمن عليهيوًما من أجل تمكينك من إرسال  60سنحافظ على تفعيل مطالبتك لمدة 

يوًما،  60بعد مرور  سامسونجاإلضافية إلى  و/ أو المعلومات المنتج المؤمن عليهتقدم إضافية تطلبها سامسونج منك. فإذا لم 
 فيتوجب عليك إعادة تسجيل مطالبتك من البداية. 

 
 النسخ االحتياطي للبيانات الخاصة بك:  6-4-5

ز قبل اتخاذ أي إجراء من قبل العاملين بمراك للتصليحسيتم مسح جميع البيانات من على جميع المنتجات المؤمن عليها والمرسلة 
كان ًيا أ أي مسؤولية عن فقدان أي بيانات سامسونجلخدمة المعتمدة لدى سامسونج ألغراض تتعلق بالسرية. وال تتحمل شركة ا

الخاصة بك أو أي وسيلة تخزين أو ملكية  SIMمسؤولية عن بطاقة أي  سامسونجلخدمات المعتمدة لدى . لن نتحمل ومراكز االسبب
عن تبقى مسؤواًل سقبل إرساله للتصليح. وقبل إرسال المنتج المؤمن عليه للتصليح،  خاصة بك لم يتم إزالتها من المنتج المؤمن عليه

 تدمير.ا أو حمايتها من الفقدان أو التلف أو الاحتياطيً تج المؤمن عليه أو نسخها إدارة البيانات الخاصة بالمن

 

 منع اإلفصاح المزيف وعدم اإلفصاح 6-5
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ية التأمينية فال يجوز لنا تقديم المساعدة أو التغط، د شراء الوثيقة وتقديم المطالبةيتعين عليك تزويدنا بالمعلومات الكاملة والدقيقة عن 6-5-1
ويتضمن ذلك عدم التعاون في تسوية المطالبة أو عدم تقديم المعلومات أو  إذا قمت بتزويدنا بمعلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.

 التغييرات المهمة.

 

مطالبة تحتوي على  أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنك مطالبة مزيفة أو احتيالية أو تدعم بأي حال من األحوال قدمت أنتإذا  6-5-2
تعادة التكلفة الخاصة ويجوز لنا اسقساط تأمينية قمت بدفعها مقابل الوثيقة. بيان أو وثيقة مزيفة أو احتيالية، فستفقد جميع المزايا وأي أ
ق مزورة معلومات أو بيانات أو وثائإذا قدمت واكتشفنا مؤخًرا أنها احتيالية. بأي مطالبات ناجحة قمنا بتسويتها بموجب هذه الوثيقة 

 بيانات المطالبات وتبادل هذه المعلومات مع وكاالت مكافحة االحتيال.إلينا بطريقة احتيالية، فإنه يجوز لنا تسجيل ذلك في قواعد 

 

 التأمين المتعدد 6-6
عام أو التزام ناشئ عن قانون أو الئحة، تأميني إذا كان يحق لك الحصول على تعويض بموجب وثيقة تأمين أخرى أو نظام  6-6-1

عن  الوثيقةذه بموجب ه قوم بتغطيتك عندما تكون مؤهاًل حينئٍذ يتعين عليك إخطارنا ويجوز لنا رفض التغطية. ومع ذلك، فإننا سن
 التلف الذي لم يتم تغطيته ببوليصة التأمين األخرى أو النظام العام أو االلتزام القانوني الناشئ عن قانون أو الئحة.

خرى أو نظام أ ة تأمينوثيقأي التغطية التأمينية مقدًما بناًء على طلبك، فإنك تتنازل عن حقك في التعويض بموجب وفرنا إذا  6-6-2
 .من الناحية القانونيةعام أو أي التزام قانوني ناشئ عن قانون أو الئحة إلينا إذا كان ذلك ممكن تأميني 

تقديم تأمين واحدة و  عليك سوى تقديم المطالبة لشركةيس واحد يغطيك عن نفس الخسارة، فل إذا كنت تمتلك أكثر من تأمين 6-6-3
سيتصلون بأي شخص آخر قام بتأمين الحدث للحصول على ، وبعد ذلك خر إلى شركة التأمين هذهتأمين آالتفاصيل الخاصة بأي 
 مساهمة بشأن التكاليف.

 
 تقديم استفسار أو شكوى  7
مثل أسهل طريقة وتتتفسارك أو شكوتك بالنيابة عنا(، )التي ستتناول اس سامسونجإذا كان لديك أي استفسار أو شكوى، يرجى التواصل مع  7-1

 بسامسونج فيما يلي: لالتصال

 الرقم المجاني الدولة

 800-7267864 اإلمارات العربية المتحدة

 800-2255 قطر

 183-2255 الكويت

 8000-4726 البحرين

 800-72627 سلطنة عمان

 
 / https://www.samsung.com/ae/support/email عبر سامسونجمراسلة أو يمكنك  7-2
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 متنقلةوية الدولية لألجهزة التقديم اسمك أو رقم اله سيساعدقصارى جهدها لضمان التعامل مع استفسارك على الفور.  سامسونجستبذل  7-3

 في التعامل مع تعليقاتك على نحو أكثر كفاءة وفاعلية. سامسونج
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 حدود المسؤولية  8

ي مسؤولية أ سامسونجوشركة  نحن بموجب هذه الخطة على استيفاء مطالبات الخدمة المعتمدة من جانبنا. وال نتحمل سامسونجتقتصر مسؤولية 
مسؤولية  أي سامسونجأو شركة نحن لن نتحمل  عن أي فقدان للبرامج أو البيانات أو المعلومات األخرى المخزنة على جهازك أو أي وسيلة. كما أننا

 "سامسونج كير بلس"ا أو غير مباشر بوثيقة ا مباشرً ترتبط ارتباطً  رف ثالث عن أي أضرار ناشئة عن أوامكم أو أي طبأي حال من األحوال أم
 الخاصة بكم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي أضرار قد تتعرضون لها في حال كانت البيانات الموجودة على جهازكم سهلة الوصول

حة في المادة وفي إطار االستثناءات الموض كيقتصر التزامنا بخصوص هذه الوثيقة وفيما يتعلق بجهاز ا بطريقة أخرى. ال يمكن استرجاعهإليها أو 
 شهر. 24شهر ومطالبتين خالل  12خالل  ةفي مطالبة واحدالمتمثل  اتاألقصى لاللتزام الحد-يتجاوز أالويجب –على  3

 

 الخصوصية والبيانات الشخصية 9

خصية ومعالجتها ت الشجمع البيانا الصادرة عن االتحاد األوروبي في ناتك الشخصية بعناية فائقة. ونتبع قواعد حماية البياناتنتعامل مع بيا نحن
 واستخدامها.

هيئات ك الشخصية مع تبادل بياناتوقد ناالمتثال لاللتزامات القانونية. إلى ذلك، قد نستخدم بياناتك الشخصية لمنع االحتيال ومكافحته و إضافًة  9-1
قديم بياناتك يجوز لنا ت ألغراض االكتتاب ومنع االحتيال. إدارة الصناعة والجهات التنظيمية ووكاالت منع االحتيال وقواعد بيانات المطالبات

 أو يسمح به. القانون  الشخصية إلى اآلخرين عندما يقتضي ذلك
صال ك أو طلب نسخها. وإذا كنت ترغب في هذه الحقوق، فيرجى االتلديك الحق في المطالبة بتعديل البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عن 9-2

 بنا مباشرة عبر التفاصيل الواردة في شهادة التأمين الخاصة بك.
 

حيثما تتوافر  لة،دو نتعهد نحن والشركات التابعة لنا ونقر بأن نلتزم بجميع االلتزامات بموجب قوانين حماية البيانات المحلية ذات الصلة في كل 
 تجات التأمين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، جميع هذه االلتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. من

 

طالبات منقر للطرف اآلخر أننا سنحرص على تلقي جميع البيانات الشخصية المتعلقة بك التي تجمع وتستخدم وتخزن أثناء معاملة المبيعات وإدارة ال
ماية ، وسنحتفظ في جميع األوقات بتسجيل وفًقا لتشريعات حأو تلقيه في هذا الشأنأي إخطار مطلوب سيتم تقديم عادلة وقانونية، وأنها  بطريقة

عالوة على ذلك، يضمن كل طرف من األطراف، عند بموجب هذه الوثيقة. المعمول بها فيما يخص تطبيق االلتزامات البيانات المحلية )إن وجدت( 
 ضاء بموجب القانون المحلي، الحصول على جميع الموافقات الالزمة منك لمعالجة بياناتك الشخصية فيما يتعلق بمنتجات التأمين.االقت

 

 اآلتي:ب، إن تتطلب األمر بموجب هذه الوثيقة، بجمع البيانات الشخصية واستخدمها ونتعهد نقر

لن تستخدم أي بيانات شخصية متعلقة بك إال لغرض توفير منتجات التأمين وإدارة المطالبات والخدمات ذات الصلة، وسوف نمتثل  .أ
لاللتزامات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية المطلوبة في كل بلد معين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، االمتثال للتوجيه 
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مايو لعام  25ا من تاريخ واالمتثال للنظام األوروبي العام لحماية البيانات الصادر عن االتحاد األوروبي اعتبارً  EC/46/ 95األوروبي 
 قوانين بلد بعينه.بموجب وتضمين هذه االتفاقية أي متطلبات إضافية لحماية البيانات ، 2018

حديد قوانين حماية البيانات بما في ذلك على سبيل المثال ال االمتثال لجميع االلتزامات بموجب القوانين المعمول بها وعلى وجه الت .ب
 الحصر جميع االلتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات.

 بموجب هذه الوثيقة. االلتزامات المفروضةمعالجة البيانات الشخصية لغرض أداء  .ج
ية ثلين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات الشخصال يجوز الكشف عن البيانات الشخصية ألي طرف ثالث بخالف موظفينا أو المم .د

 من أجل أداء واجباتهم بموجب هذه الوثيقة.
 :لألغراض اآلتية تنفيذ جميع التدابير الفنية والتنظيمية الالزمة أو المناسبة .ه

 حماية أمن وسرية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها في مجال توفير الخدمات.  (1

ر المصرح به الكشف غي الشخصية من التلف العرضي أو التدمير بصورة غير قانونية أو الفقد العرضي أو التعديل أوحماية البيانات  (2
 أو الوصول أو المعالجة.

ة وتشفير الهوي وفًقا لما تقتضيه قوانين حماية البيانات لضمان تحقيق مستوى األمان المناسب للمخاطر، بما في ذلك: )أ( إخفاء (3
ة توافر )ج( القدرة على استعاد، وها وكفاءتها)ب( ضمان استمرار سرية أنظمة وخدمات المعالجة ونزاهتها وتوافر ، وصيةالبيانات الشخ

مية وتقديرها يعملية الختبار مدى فعالية التدابير التقنية والتنظتنفيذ و)د(  ،والوصول إليها في الوقت المناسب البيانات الشخصية
 .المعالجة والمحافظة عليها ان أمنوتقييمها بانتظام لضم

االحتفاظ  ي آمن إال إذا كان من الضرور  على نحوأو إنهاءها، سنقوم بتدمير نسخ البيانات الشخصية الموجودة  الوثيقةهذه مدة عند انتهاء  .و
صارم ألغراض االمتثال للقانون واللوائح المعمول بها، وفي هذه الحالة يجب االحتفاظ بهذه البيانات  على نحوبهذه البيانات الشخصية 

 المطلوبة بموجب القوانين المعمول بها. للمدةالشخصية 
 

 القانون واجب التطبيق 10

ة وستكون جميع المراسالت والوثائق المتعلقة بهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية. وفي حال عمان سلطنةما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، سُيطبق قانون 
 .بالوالية القضائية للفصل فيها وحدهاعمان  سلطنةوأحكامها، تختص محاكم  الوثيقةوجود نزاع بشأن شروط هذه 

 

 الحالة التنظيمية 11

 الخوير، عمان.للتأمين ش.م.ع بهذه الوثيقة، ويقع مكتبها المسجل في  المشرق العربي تتكفل شركة 

 التجاري "المشرق العربي للتأمين ش.م.ع.نحن نعمل أيًضا تحت االسم 

 | مبنى فندق سيتي سيزونز |: شركة المشرق العربي للتأمين ش.م.ع عملنا هومقر عنوان 

 عمان، الخوير، سلطنة 133 -بي سي ، 1534 رقم: صندوق بريد
 

 207200لديها رقم التعريف المؤسسي  سلطنة عمان،للتأمين ش.م.ع هي إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المشرق العربي شركة 



 قطر سامسونج كير بلس

 النسخة العربية–شروط وأحكام الوثيقة 

" كير بلس سامسونج""(، وتنص على األحكام التي تحكم وتنظم وثيقة التأمين الشروط واألحكامتصف الشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة )"
 .("شروط وأحكام الوثيقةشار إليها فيما بعد بـ""ي  )

 

ة د"سامسونج كير بلس" عبارة عن وثيقة تأمين تغطي المخاطر المرتبطة بالتلف العرضي لهواتف سامسونج المحمولة الخاصة بك والملحقات الموجو 
كز رخصة من قبل هيئة تنظيم مر شركة م  م.، وهي .م.ذ وإعادة التأمين للتأمين بسي  شركة من  مكفولة"( وتعد المنتج المؤمن عليهداخل العلبة )"

صيغ الملكية الخاصة التي تشير إلى " أو "نحن" شار إليها بالضميري  ) 00114( ترخيص رقم QFCمركز قطر للمال )و (، QFCRAقطر للمال )
ع المطالبات ، بما في ذلك التعامل م"سامسونج كير بلس"سامسونج لألغراض اإلدارية والدعم ذات الصلة بوثيقة التأمين أشركنا "(. لقد ضمير المتكلم

 ."سامسونج كير بلس"والطلبات بموجب وثيقة التأمين 

 

 "(.صيغة الملكية التي تشير إلى ضمير المخاطب" أو "أنتوثيقة، فسيشار إليك هنا بالضمير )"ق بشروط وأحكام هذه الفيما يتعل

 

قتك على جمع المعلومات الشخصية الخاصة بك من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بسامسونج تعني موافقتك على هذه الشروط واألحكام مواف
"(، بما يتوافق مع هذه الشروط واألحكام وسياسة الخصوصية لدى سامسونج التي يمكن االطالع عليها عبر الموقع اإللكتروني)يشار إليه باسم "

 ./http://www.samsung.com/ae/info/privacy الرابط التالي:

 " الواردة في هذه االتفاقية شركة سامسونج جلف لإللكترونيات.سامسونجيقصد بـ"

 

الوثيقة. إذا كان المنتج المؤمن عليه الخاص بكم ال يعمل ولم يتعرض لحادث،  هذه إننا نوافق على تأمين المنتج المؤمن عليه وفًقا لشروط وأحكام
 فربما يكون معيًبا وقد يكون مغطى بضمان محدود لمدة عام واحد من سامسونج أو قد يكون لديك حقوق قانونية بموجب قانون المستهلك.

 

ثل: لفيات الشكلية التي ال تؤثر على الوظائف الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، مال تغطي التبلس" سامسونج كير "من الجدير بالذكر أن وثيقة التأمين 
ر الوقائية عليك اتخاذ جميع التدابيمن عليه. يجب سلًبا على وظيفة المنتج المؤ أو الشروخ التي ال تؤثر  الخدوش أو االنبعاجات أو تغير اللون و/

 الضرر بالمنتج المؤمن عليه. إللحاقالمعقولة والمناسبة منًعا 

 

ث عليك قراءة شروط وأحكام هذه الوثيقة واالحتفاظ بها، حي ينبغيوطبيعة عملها،  "سامسونج كير بلس"من أجل مساعدتك في فهم وثيقة التأمين 
ق عليه بينك وبيننا. إذا هاء العقد المتفتنص على ما تشمله وثيقة التأمين سامسونج كير بلس بالتغطية وكيفية تقديم المطالبة وكيفية تغيير و/ أو إن

 . www.samsung.com/supportكان لديك أي استفسارات، يرجى االتصال بنا عبر الموقع اإللكتروني المحلي لشركة سامسونج: 

 

 ن بينك وبيننا. تشكل شروط وأحكام وثيقة التأمين وشهادة التأمين عقد التأمي

http://www.samsung.com/ae/info/privacy/
http://www.samsung.com/support


 

 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )لمدة عامين(: 
 التلفيات العرضية / تلفيات السوائل لمدة عامين وضمان ممتد لمدة عام واحد

 الحدود التغطية المزايا
 رسوم إيداع المطالبة

 أجهزة الفالج شيب وتاب إس
 رسوم إيداع المطالبة
 سالسل إيه وتاب إيه

 مغطاة العرضية / تلفيات السوائلالتلفيات 

للتلفيات العرضية  ريال قطري  180 شهًرا 24مطالبتان خالل 
 مغطاة تلفيات الشاشة فقط طللتلفيات العرضية فق ريال قطري  70 فقط

 مغطاة (%80البطارية )أقل من 

 غير منطبق غير منطبق غير محدود مغطاة للعام الثاني ضمان ممتد لعام واحد

 

 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )لمدة عام واحد(:
 التلفيات العرضية / تلفيات السوائل لمدة عام واحد

رسوم إيداع المطالبة أجهزة الفالج  الحدود التغطية المزايا
 شيب وتاب إس

رسوم إيداع المطالبة سالسل إيه وتاب 
 إيه

 مغطاة التلفيات العرضية / تلفيات السوائل
 12واحدة خالل مطالبة 

 شهًرا
للتلفيات العرضية  ريال قطري  180

 مغطاة تلفيات الشاشة فقط طللتلفيات العرضية فق ريال قطري  70 فقط

 مغطاة (%80البطارية )أقل من 

 

 ملخص وثيقة التأمين سامسونج كير بلس )الشاشة فقط(:
 ضمان لمدة عام واحد لتلفيات الشاشة فقط

 الحدود التغطية المزايا
 رسوم إيداع المطالبة 

 أجهزة الفالج شيب وتاب إس
 رسوم إيداع المطالبة 

 سالسل إيه وتاب إيه

 12مطالبة واحدة خالل  مغطاة تلفيات الشاشة فقط
 شهًرا

للتلفيات العرضية  ريال قطري  107
 فقط

للتلفيات العرضية  ريال قطري  33
 مغطاة (%80البطارية )أقل من  فقط

العرضية / تلفيات السوائل/ التلفيات 
 غير مغطاة التلفيات األخرى 

  



ًما نفس وقت شراء المنتج المؤمن عليه، حينئٍذ يمكنك االستفادة من فترة تمتد لثالثين يو في  "سامسونج كير بلس"في حالة عدم شراء وثيقة التأمين 
نتج المؤمن . في هذه الحالة، عليك الرجوع إلى بائع الم"سامسونج كير بلس"بدًءا من تاريخ شراء المنتج المؤمن عليه حتى تاريخ شراء وثيقة التأمين 

)على  "بلس سامسونج كير"رة. يرجى مراعاة أنه يجب أن يكون المنتج المؤمن عليه مؤهاًل لوثيقة التأمين عليه أو الذهاب إلى شركة سامسونج مباش
 االستثناءات العامة(.- 3شروط السريان العامة والمادة - 1سبيل المثال انظر المادة 

ار األصلية. له وفًقا لتقديرنا. وسيتم استخدام قطع الغيالمنتج المؤمن عليه أو استبدا بتصليحعندما تقدم مطالبة إلى سامسونج، فستقوم سامسونج 
( ملكية لتصليحل)غير قابلة  تصليحهاوتصبح األجزاء والمواد التالفة التي يتم استبدالها من قبل سامسونج واألجهزة التي ال جدوى اقتصادية من 

 خاصة بنا.

سامسونج تستبدل س(، حينئٍذ للتصليح)غير قابل  تصليحهأما إذا وافقنا على المطالبة الخاصة بك وكان المنتج المؤمن عليه ال جدوى اقتصادية من 
يم المطالبة دالمتوفر تجارًيا وقت تق . وسيكون البديل جديًدا أو مجدًدا، كما سيكون من نفس الطراز أو أقرب طراز معادل للمنتج المؤمن عليهالجهاز

منتج األصلي المؤمن الخاصة بال "سامسونج كير بلس")ال يمكن ضمان نفس اللون(. وسيأتي الجهاز البديل مشمواًل بالفترة المتبقية من وثيقة التأمين 
 ."ج كير بلسسامسون"عليه. ال تتأثر حقوقك القانونية وأي حقوق قد تمتلكها بموجب الضمانات المقدمة من سامسونج بوثيقة التأمين 

 أو استبدال المنتج المؤمن عليه بموجب وثيقة سامسونج كير بلس لحدود المطالبات. بتصليحيخضع التزامنا 

حتى عندما يتم نقل ملكية المنتج المؤمن عليه إلى مالك جديد ضمن مدة التأمين. يرجى العلم أيًضا أنه يمكن  "سامسونج كير بلس"وثيقة  ي تسر 
 كير إلى طراز آخر من أجهزة سامسونج بموجب موافقة التأمين.  تحويل وثيقة سامسونج

من خالل مراكز الخدمة المعتمدة لدى سامسونج في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان  "سامسونج كير بلس"يمكن التعامل مع مطالبات 
 والبحرين وقطر والكويت.

  



 شروط السريان العامة .1
 صالحة بالنسبة لألفراد في السن القانونية بموجب القوانين المحلية المطبقة في دولة اإلقامة الخاصة بهم. "سامسونج كير بلس"تعد وثيقة  1-1
 فقط على المنتجات المؤمن عليها التي تم شراؤها في دولة اإلقامة الخاصة بك. "سامسونج كير بلس"وثيقة  تسري  1-2
ة سامسونج المحموليدة؛ علًما بأنها ال تغطي أجهزة لمحمولة الجدإال على هواتف سامسونج ا "سامسونج كير بلس"وثيقة  ي ال تسر  1-3

 المستعملة.
هزة المحمولة جوال تسري على األ على األجهزة المحمولة التي تم شراؤها لالستخدام الشخصي فقط. "سامسونج كير بلس"تسري وثيقة  1-4

 تحصل عليها ألغراض العمل أو الوظيفة.التي تستخدمها أو 
 .األجهزة المحمولة التي تم شراؤها من البضائع الرسمية لشركة سامسونج جلف لإللكترونياتتسري فقط على  1-5

 

 التعريفات .2

 ايتم توضيحها أدناه ويكون لها نفس المعاني الموجودة قرين كل منها أيً ، هذه الشروط واألحكام معاني محددةلبعض الكلمات والعبارات الواردة في 
 مكتوبة بخط عريض.في هذه الوثيقة كان موضعها 

 التعريف المصطلح

التلفيات العرضية / التالفة على نحو 
 عرضي

يقصد بها توقف المنتج المؤمن عليه الخاص بك عن العمل بصورة طبيعية في وقت ومكان معين، 
وتتأثر قابلية استخدامه أو سالمته بسبب أخطاء في المناولة أو السوائل أو األحداث الخارجية 

 ويتضمن ذلك ما يلي: وغير المقصودة. غير المتوقعة

 :التلف المادي، مثل: وجود شرخ في الشاشة أو كسرها وهو ما يؤثر على  تلف الشاشة
وظائف المنتج المؤمن عليه ويقتصر على األجزاء المطلوبة إلصالح الشاشة المشروخة 

 LCDأو المكسورة والزجاج الخلفي مثل الشاشة الزجاجية / البالستيكية وشاشة 
 والمستشعرات المثبتة في الشاشة.

، وهو ما يحول تلف الشاشةأي تلف مادي يمكن أن يحدث بخالف  التلفيات األخرى:
 دون الوصول إلى برامج الهاتف المحمول أو يعوق القدرة على شحنه.

 التلف الشكلي 
ى سبيل أو تشغيله، بما في ذلك عل الجهازيقصد به التلف غير الهيكلي الذي يؤثر على وظائف 

 العالمات الناتجة عن البلى ثال ال الحصر الخدوش والتشققات و الم
 واالهتراء العادي و/أو االستخدام العام.

 تلفيات السوائل
التلف الذي يحدث نتيجة مالمسة العنصر المغطى بالتأمين ألي سائل من خالل االنسكاب 

 والظروف الرطبة والظروف المناخية الطبيعية. 

عدم وجود جدوى اقتصادية من 
 (للتصليح)غير قابل التصليح 

جاوز تيقصد بها الحالة الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، حيث إنه من المقدر أن تكلفة اإلصالح ست
 قيمة استبدال المنتج المؤمن عليه إلى حٍد كبير.

 شهادة التأمين
 لتغطيةايقصد بها الوثيقة التي تحدد الشخص المؤمن عليه وطبيعة المنتج المؤمن عليه ونوع 

 ووقت بدء وانتهاء التأمين. ةالتأميني

 بها أكثر من ستة أشهر سنوًيا. يقصد بها الدولة التي يقع بها منزلك الرئيسي وتقضي دولة اإلقامة



 التعريف المصطلح

 رسوم إيداع المطالبة
تعني المبلغ المحدد مسبًقا الذي يجب عليك سداده مقابل كل مطالبة صالحة تقوم بها بموجب هذه 

 الوثيقة.

 قانون حماية البيانات

 يعني، فيما يتعلق بأي بيانات شخصية قدمها أحد الطرفين ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية، التشريع
ذلك  بمعالجة البيانات الشخصية، بما في المعمول به بشأن حماية موضوعات البيانات فيما يتعلق

الصادر عن االتحاد األوروبي )الذي قد يحل محله النظام  EC/95/46توجيه حماية البيانات رقم 
عات السارية أو التشري األخرى األوروبي العام لحماية البيانات( وغيرها من تشريعات حماية البيانات 

بشأن الخصوصية على المستوى الوطني/االتحادي أو على مستوى اإلمارات أو األقاليم أو 
المناطق، بما يشمل حيثما ينطبق، اللوائح والقرارات والمبادئ التوجيهية والمذكرات التوجيهية 

طات وغيرها من السل ومدونات الممارسات السارية التي تصدرها المحاكم وسلطات حماية البيانات
 الحكومية األخرى من وقت آلخر.

النظام األوروبي العام لحماية 
 البيانات

بي على جميع مواطني االتحاد األورو  هحماية البيانات الذي ينبغي تطبيقالنظام األوروبي العام ل
 أًيا كان محل إقامتهم.

 المنتج المؤمن عليه
على  تأمين عليهشركة سامسونج والذي وافقنا على اليقصد به الجهاز المحمول المصنوع لدى 

 شهادة التأمين.النحو الموضح في 

 القوانين

الصادرة عن  2016/679أو الالئحة رقم  EC/95/46االتحاد األوروبي رقم  يقصد بها توجيه
االتحاد األوروبي )النظام األوروبي العام لحماية البيانات( وأي لوائح أو وثائق مرتبطة بها وأي 

 مدونات الممارسات المحلية األخرى أي من قوانين أو لوائح أو متطلبات تنظيمية أو 
هذه  على النحو المنصوص عليه في على توفير الخدمات ، والتي يتم تطبيقهالحماية البيانات

 االتفاقية. 

 يقصد به أنت أو نحن. الطرف

 البيانات الشخصية
كما هو محدد في توجيه حماية البيانات الصادر عن االتحاد األوروبي ، تعني البيانات الشخصية

 أوالنظام األوروبي العام لحماية البيانات أو أي قانون  قد يحل محله ذي، والEC/95/46رقم 
 الئحة أخرى سارية.

 مدة التأمين
شهًرا( التي تبدأ في تاريخ بدء سريان الوثيقة وتنتهي في تاريخ  12تعني مدة الوثيقة )بحد أقصى 

  انتهاء سريان الوثيقة، وفًقا لشروط وأحكام الوثيقة.

 الخاص بك كما هو م وثق في عقد التأمين. "سامسونج كير بلس"يعني تأمين  وثيقة التأمين

 تاريخ انتهاء الوثيقة:
يقصد به تاريخ انتهاء عقد التأمين الخاص بمنتجك المؤمن عليه كما هو موضح في شهادة 

 التأمين.

 يقصد به التاريخ الذي يتم فيه التأمين على المنتج المؤمن عليه كما هو موضح في شهادة التأمين. تاريخ بدء الوثيقة

 الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.يقصد بها  شروط وأحكام الوثيقة



 التعريف المصطلح

 اإلجراءات الوقائية 
د العرضي لمنع الفقما ظروف ص ما أنها مناسبة إلجراءاها في جميع التدابير التي قد يتراءى لشخ

 أو التلف العرضي أو سرقة هاتفك المحمول.

 قسط التأمين
ل ضريبة الخاصة بك، والتي تشميقصد به المبلغ الذي يتوجب عليك دفعه مقابل وثيقة التأمين 

 أقساط التأمين بالسعر السائد إن أمكن.

 فترة اإللغاء دون تحمل غرامة
مع  "،نج كير بلسسامسو "خاللها تغيير رأيك وإلغاء التغطية التأمينية يقصد بها الفترة التي يمكنك 

بالكامل الذي تم تحصيله حتى تاريخه، شريطة أال يكون هناك أي  قسط التأميناسترداد قيمة 
 مطالبات سارية تم تقديمها أو سيتم تقديمها.

 يقصد بها سامسونج جلف لإللكترونيات. سامسونج

 مركز الخدمة المعتمد لدى سامسونج 
الخدمات ب مركز الخدمة التابع لطرف ثالث والمعين من قبل سامسونج والذي وافقنا عليه لتزويدك

 بموجب هذه الوثيقة. 

يعني الموقع الذي يوفر التغطية التأمينية الخاصة بسامسونج كير بلس لحامل الوثيقة في اإلمارات  الحدود اإلقليمية للوثيقة
 العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.

 م..م.ذ وإعادة التأمين للتأمين سي بيقصد بها شركة  ضمائر الملكية "نحن"

 يقصد به حامل الوثيقة المسمى في شهادة التأمين. ضمائر المخاطب "أنت / أنتم"

  



 االستثناءات  .3

 ال تغطي الوثيقة ما يلي:

 أي مطالبة عن حدث يحدث خارج مدة التأمين.  3-1
 المنتج المؤمن عليه الخاص بك في حالة: 3-2

 تسلسلًيا أو رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة وتم إزالته أو تشويهه أو تغييره.كان المنتج المؤمن عليه يتضمن رقًما  (أ
 أي تلف موجود مسبق وال يمكن إرجاع سببه إلى الحدث قيد المطالبة بشأنه. (ب
 كنت على دراية تامة بشيء ما سيؤدي إلى قيامك بتقديم مطالبة وقت شراء الوثيقة. (ج
 خرى ذات الصلة بسالمة المنتج المؤمن عليه. التصميم أو التصنيع أو األعطال األ (د

يير أو في ذلك إجراء تغ تغيير المنتج المؤمن عليه أو تعديله أو إصالحه من قبل مركز خدمة غير معتمد لدى شركة سامسونج، بما (ه
 خرى(.في منطقة أتعديل على أي أجزاء داخلية أو على نظام التشغيل )مثل، على سبيل المثال ال الحصر، إلغاء القفل للتشغيل 

 روخ الصغيرة.والش التلف الشكلي الذي ال يؤثر على الوظائف الخاصة بالمنتج المؤمن عليه، مثل: الخدوش واالنبعاجات وتغيير اللون  (و
 التلف الذي يحدث بصورة طبيعية وحتمية كنتيجة للبلى واالهتراء العادي. (ز
 مع التعليمات الخاصة بشركة سامسونج. المنتج المؤمن عليه لم يتم تثبيته أو تشغيله بما يتوافق (ح
لمؤمن عليه ا تثبيت أو إعادة شراء أي محتوى، مثل: البيانات أو مقاطع الموسيقى أو الصور أو التطبيقات أو البرمجيات على المنتج (ط

 ما لم يتم ذكرها بالتحديد كميزة.، البديل
 شراء المنتج الخاص بك خارج دولة اإلقامة. (ي

 

ة الظروف التالية غير المشمولة بالتغطياشر أو غير مباشر عن األحداث أو المتكبدة الناشئة على نحو مب التلفيات والمصروفات 3-3
 :مينية بموجب هذه الوثيقةالتأ

سوء االستخدام، بما في ذلك التلف الناتج على نحو متعمد واستخدام المنتج المؤمن عليه لغرض بخالف الغرض األصلي المقصود  (أ
 منه.

 مسؤواًل عنه. التنظيف الروتيني أو الخدمة أو الصيانة أو الخدمات اللوجستية، حيث ال يوجد أي عطل ستكون تكاليف  (ب
اإلهمال الجسيم الناتج عن مطالبة. اإلهمال الواعي والمتعمد للحاجة إلى استخدام العناية المعقولة من جانبك أو مستخدم المنتج  (ج

 المؤمن عليه.
م فقدانها أو التي يت اإللكترونية البيانات في فيروس حاسوبيبما يشمل على سبيل المثال ال الحصر أي عواقب، أًيا كان سببها،  (د

 إتالفها أو تشويهها أو تغييرها أو إتالفها بطريقة أخرى.
 محظورات أو لوائح حكومية.خرق أي تصرفك بشكل غير قانوني أو  (ه
 بالمنتج المؤمن عليه.عدم اتخاذ التدابير الوقائية المعقولة لمنع إلحاق التلف  (و
 سرقة الجهاز أو فقدانه. (ز

 

 االستثناءات العامة: 3-4
 فقدان االستخدام أو خسارة تبعية من أي نوع. (أ

 ال تغطي الوثيقة أي تلف ناتج عن األحداث الخارجية، مثل: الحريق والفيضان والرعد واالنفجار. (ب



كهرومغناطيسي سواء كان ذلك بفعل اإلنسان أو يحدث بصورة التلف الناشئ أو الناتج عن، على سبيل المثال ال الحصر، النبض ال (ج
طبيعية، أو التفاعل النووي أو التلوث النووي الناتج عن األسلحة النووية أو النشاط اإلشعاعي، أو التسرب أو التلوث أو التلف الناشئ 

 عن الحروب أو الغزو أو الثورة أو الكوارث الطبيعية.

 

 البدء واإلنهاء 4

في تاريخ انتهاء صالحية الوثيقة بما يتوافق مع  23:59في تاريخ بدء الوثيقة وستنتهي في  00:00الوثيقة حيز التنفيذ في تمام الساعة ستدخل 
 شروط وأحكام هذه الوثيقة.

 
 متى ستنتهي الوثيقة؟  4-1

 إذا لم يلغي أي طرف الوثيقة، ينتهي عقد التأمين على النحو اآلتي: 4-1-1
 شهر من تاريخ بدء الوثيقة )سامسونج كير بلس( 12فقط: سامسونج كير بلس )عام واحد فقط والشاشة  (1
 شهر من تاريخ بدء الوثيقة )سامسونج كير بلس( 24 سامسونج كير بلس )لمدة عامين(: (2
 إذا وصلت إلى حد المطالبات. (3

 

 هل من الممكن تجديد الوثيقة؟ 4-2
 .لمنتج المؤمن عليهباال يمكن تجديد هذه الوثيقة الخاصة  4-2-1

 

 متى يمكن إنهاء الوثيقة؟ 4-3

في عدم  يتمثل سبب اإللغاء، إذا كان قسط التأمينيجوز لنا إلغاء هذه الوثيقة وال يحق لك المطالبة وال يجوز لك استرداد              1-3-4 
 قسط سداد 

 أو خرق شروط وأحكام الوثيقة، كما في الحاالت التالية: التأمين                     

  مكتملة عند إصدار الوثيقة.معلومات غير تقديم إذا كنت قد ضللتنا من خالل عدم األمانة أو 
 .إذا قمت بتحريف أي حقائق أو أخفقت في اإلفصاح عنها 
 .في حالة ارتكاب نصب أو احتيال أو خداع 

 

 .بذلك قررنا إنهاء الوثيقة الخاصة بك، سنخطرك خطًيا إذا

 

 السداد 5
 مقدًما عند شراء الوثيقة.  هسداد ث يتميقسط التأمين، حينبغي عليك سداد قيمة  5-1
 الخاص بك: التأمينقسط عند سداد قيمة  5-2

 يكون القسط مستحق الدفع في وقت االشتراك من أجل تغطيته. 5-2-1



 

 كيفية تقديم مطالبة 6
 نحن ندرك أن كل مطالبة قد تكون مختلفة تماًما. وسنراعي مجموعة الظروف الخاصة بكل فرد قبل أن نتخذ القرار. 

 

 كيفية التواصل مع سامسونج: 6-1
 عن طريق:  سامسونجيمكنك االتصال بشركة  6-1-1

 :على األرقام اآلتيةالهاتف، لمدة سبعة أيام في األسبوع عن طريق االتصال  (1

 المجانيالرقم  الدولة

 800-7267864 اإلمارات العربية المتحدة

 800-2255 قطر

 183-2255 الكويت

 8000-4726 البحرين

 800-72627 سلطنة عمان

 

 التالي: على الموقع اإللكتروني سامسونجقائمة مراكز الخدمات المعتمدة لدى   (2
https://www.samsung.com/ae/support/service-center / 

بشركة سامسونج، فإننا سنسمح لك بمعرفة المعلومات التي نحتاجها منك للمطالبة وكيفية التعامل مع المطالبة الخاصة عندما تتصل  6-1-2
 بك. وسنطلب منك بحد أدنى ما يلي:

 .دليل على التأمين على المنتج المؤمن عليه لدينا )رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة( (1
 للمنتج المؤمن عليه الخاص بك. ئلالتلف الساأو  عرضيالتلف الوصف الحادث الذي تسبب في  (2

 

 ؟اآلتي أين تجد 6-2
 رقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة الخاص بك/الرقم التسلسلي:  6-2-1

# في المنتج  06عن طريق إدخال *#  كالخاص ب للمنتج المؤمن عليهنقلة يمكنك العثور على رقم الهوية الدولية لألجهزة المت
وقت شراء المنتج المؤمن عليه  ة هذا الرقم. ويمكن مالحظلمنتج المؤمن عليهاالمؤمن عليه أو من خالل اإلعدادات الموجودة في 

  ك.لقد يتمكن مزود الشبكة لديك من توفيره ، و جزء الخلفي للمنتج المؤمن عليهعلى الحيث يوجد على الوثائق المرفقة به، 

 

 كيف يتم تحديد التلف العرضي أو التلف السائل وتغطيته؟ 6-3
سنسمح لك بمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تسوية المطالبة الخاصة بك في أسرع وقت ممكن بعد قيام مركز الخدمة المعتمد لدى سامسونج  6-3-1

و ن عليك عدم الترتيب للتصليح على نحومن أجل أن تكون المطالبة الخاصة بك مؤهلة، فإنه يتعي بمراجعة المطالبة الخاصة بك.
 منفصل دون الحصول على موافقتنا.



لى نحو ع التلف السائلأو  التلف العرضيوهذا األمر من شأنه تمكيننا من تحديد  يتوجب عليك تقديم مطالبتك بشكل كامل وأمين. 6-3-2
 سليم.

للجهاز الخاص بك، فإنه يحق لنا استرجاع التكاليف التي  التلف السائلأو  يالتلف العرضعندما يكون شخص آخر مسؤوال عن  6-3-3
 اآلخر. العنصر أو استبداله( من هذا الشخص جيبتصلتكبدناها )أي فيما يتعلق 

 

 ما الذي نطلبه منك؟ 6-4
 الخاص بك: عليه ضمان الوصول إلى المنتج المؤمن 6-4-1
بمزود الشبكة التابع لك لتعطيل أي خصائص أمنية  ، فإنه من األهمية بمكان أن تتصلالتلف السائلأو  التلف العرضيفي حالة  6-4-2

)على سبيل المثال األقفال أو المعرفات الشخصية أو رموز المرور أو أرقام التعريف الشخصي( أو البرامج أو التطبيقات أو الوسائل 
 األخرى التي تمنعنا من الوصول إلى المنتج المؤمن عليه الخاص بك.

 
 قت المناسب: ضمان اتصالك بسامسونج في الو  6-4-3

في أسرع وقت ممكن، بحيث يمكن إصالح المنتج المؤمن عليه وأال  التلف السائلأو  التلف العرضيإننا نشجعك على اإلبالغ عن 
يؤدي التلف العرضي إلى مزيد من التدهور لحالة المنتج المؤمن عليه. في حالة وجود تأخير غير معقول بين حدوث التلف العرضي 

 إخطارك لسامسونج، حينئٍذ يجوز لنا تعديل تسوية مطالبتك في حالة زيادة التزاماتنا بسبب التأخير.وقت و  أو التلف السائل

 

 إرسال المنتج المؤمن عليه أو المعلومات ذات الصلة: 6-4-4
و/ أو تقديم أي معلومات  سامسونجإلى  المنتج المؤمن عليهيوًما من أجل تمكينك من إرسال  60سنحافظ على تفعيل مطالبتك لمدة 

يوًما،  60بعد مرور  سامسونجاإلضافية إلى  و/ أو المعلومات المنتج المؤمن عليهتقدم إضافية تطلبها سامسونج منك. فإذا لم 
 فيتوجب عليك إعادة تسجيل مطالبتك من البداية. 

 
 النسخ االحتياطي للبيانات الخاصة بك:  6-4-5

ز قبل اتخاذ أي إجراء من قبل العاملين بمراك للتصليحالمنتجات المؤمن عليها والمرسلة  سيتم مسح جميع البيانات من على جميع
كان ًيا أ أي مسؤولية عن فقدان أي بيانات سامسونجالخدمة المعتمدة لدى سامسونج ألغراض تتعلق بالسرية. وال تتحمل شركة 

الخاصة بك أو أي وسيلة تخزين أو ملكية  SIMمسؤولية عن بطاقة أي  سامسونجلخدمات المعتمدة لدى . لن نتحمل ومراكز االسبب
عن تبقى مسؤواًل سقبل إرساله للتصليح. وقبل إرسال المنتج المؤمن عليه للتصليح،  خاصة بك لم يتم إزالتها من المنتج المؤمن عليه

 فقدان أو التلف أو التدمير.ا أو حمايتها من الاحتياطيً تج المؤمن عليه أو نسخها إدارة البيانات الخاصة بالمن

 

 منع اإلفصاح المزيف وعدم اإلفصاح 6-5
ية التأمينية فال يجوز لنا تقديم المساعدة أو التغط، د شراء الوثيقة وتقديم المطالبةيتعين عليك تزويدنا بالمعلومات الكاملة والدقيقة عن 6-5-1

التعاون في تسوية المطالبة أو عدم تقديم المعلومات أو ويتضمن ذلك عدم  إذا قمت بتزويدنا بمعلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.
 التغييرات المهمة.

 



يان مطالبة تحتوي على ب أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنك مطالبة مزيفة أو احتيالية أو تدعم بأي حال من األحوال قدمت أنتإذا  6-5-2
تكلفة الخاصة بأي ويجوز لنا استعادة البدفعها مقابل الوثيقة.  أو وثيقة مزيفة أو احتيالية، فستفقد جميع المزايا وأي أقساط تأمينية قمت

رة إلينا معلومات أو بيانات أو وثائق مزو إذا قدمت واكتشفنا مؤخًرا أنها احتيالية. مطالبات ناجحة قمنا بتسويتها بموجب هذه الوثيقة 
 وتبادل هذه المعلومات مع وكاالت مكافحة االحتيال.بطريقة احتيالية، فإنه يجوز لنا تسجيل ذلك في قواعد بيانات المطالبات 

 

 التأمين المتعدد 6-6
عام أو التزام ناشئ عن قانون أو الئحة، حينئٍذ تأميني إذا كان يحق لك الحصول على تعويض بموجب وثيقة تأمين أخرى أو نظام  6-6-1

عن التلف  قةالوثيبموجب هذه  تكون مؤهاًل  يتعين عليك إخطارنا ويجوز لنا رفض التغطية. ومع ذلك، فإننا سنقوم بتغطيتك عندما
 الذي لم يتم تغطيته ببوليصة التأمين األخرى أو النظام العام أو االلتزام القانوني الناشئ عن قانون أو الئحة.

تأميني ظام أو ن أخرى  وثيقة تأمينأي التغطية التأمينية مقدًما بناًء على طلبك، فإنك تتنازل عن حقك في التعويض بموجب وفرنا إذا  6-6-2
 .من الناحية القانونيةعام أو أي التزام قانوني ناشئ عن قانون أو الئحة إلينا إذا كان ذلك ممكن 

م التفاصيل تأمين واحدة وتقدي عليك سوى تقديم المطالبة لشركةيس واحد يغطيك عن نفس الخسارة، فل إذا كنت تمتلك أكثر من تأمين 6-6-3
سيتصلون بأي شخص آخر قام بتأمين الحدث للحصول على مساهمة ، وبعد ذلك ين هذهتأمين آخر إلى شركة التأمالخاصة بأي 

 بشأن التكاليف.
 
 تقديم استفسار أو شكوى  7
مثل أسهل طريقة وتتتفسارك أو شكوتك بالنيابة عنا(، )التي ستتناول اس سامسونجإذا كان لديك أي استفسار أو شكوى، يرجى التواصل مع  7-1

 يلي:لالتصال بسامسونج فيما 

 الرقم المجاني الدولة

 800-7267864 اإلمارات العربية المتحدة

 800-2255 قطر

 183-2255 الكويت

 8000-4726 البحرين

 800-72627 سلطنة عمان

 
 / https://www.samsung.com/ae/support/email عبر سامسونجمراسلة أو يمكنك  7-2

 
 متنقلةوية الدولية لألجهزة التقديم اسمك أو رقم اله سيساعدقصارى جهدها لضمان التعامل مع استفسارك على الفور.  سامسونجستبذل  7-3

 في التعامل مع تعليقاتك على نحو أكثر كفاءة وفاعلية. سامسونج
 complaints@seibinsurance.comعلى  سي بأو مشكالت، يمكنك مراسلة  استفساراتفي حالة استمرار وجود أي  7-4

  

mailto:complaints@seibinsurance.com


 

 حدود المسؤولية  8

ي مسؤولية أ سامسونجوشركة  نحن بموجب هذه الخطة على استيفاء مطالبات الخدمة المعتمدة من جانبنا. وال نتحمل سامسونجتقتصر مسؤولية 
مسؤولية  أي سامسونجأو شركة نحن لن نتحمل  عن أي فقدان للبرامج أو البيانات أو المعلومات األخرى المخزنة على جهازك أو أي وسيلة. كما أننا

 "سسونج كير بلسام"ا أو غير مباشر بوثيقة ا مباشرً ترتبط ارتباطً  رف ثالث عن أي أضرار ناشئة عن أوبأي حال من األحوال أمامكم أو أي ط
 الخاصة بكم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي أضرار قد تتعرضون لها في حال كانت البيانات الموجودة على جهازكم سهلة الوصول

ضحة في المادة و وفي إطار االستثناءات الم كيقتصر التزامنا بخصوص هذه الوثيقة وفيما يتعلق بجهاز ال يمكن استرجاعها بطريقة أخرى. إليها أو 
 شهر. 24شهر ومطالبتين خالل  12خالل  ةفي مطالبة واحدالمتمثل  اتاألقصى لاللتزام الحد-يتجاوز أالويجب –على  3
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خصية ومعالجتها ت الشالبياناجمع  الصادرة عن االتحاد األوروبي في نتعامل مع بياناتك الشخصية بعناية فائقة. ونتبع قواعد حماية البيانات نحن
 واستخدامها.

ك الشخصية مع هيئات تبادل بياناتوقد ناالمتثال لاللتزامات القانونية. إلى ذلك، قد نستخدم بياناتك الشخصية لمنع االحتيال ومكافحته و إضافًة  9-1
قديم بياناتك يجوز لنا ت االكتتاب ومنع االحتيال.ألغراض  إدارة الصناعة والجهات التنظيمية ووكاالت منع االحتيال وقواعد بيانات المطالبات

 أو يسمح به. القانون  الشخصية إلى اآلخرين عندما يقتضي ذلك
لديك الحق في المطالبة بتعديل البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك أو طلب نسخها. وإذا كنت ترغب في هذه الحقوق، فيرجى االتصال  9-2

 في شهادة التأمين الخاصة بك. بنا مباشرة عبر التفاصيل الواردة
 

حيثما تتوافر  لة،دو نتعهد نحن والشركات التابعة لنا ونقر بأن نلتزم بجميع االلتزامات بموجب قوانين حماية البيانات المحلية ذات الصلة في كل 
 منتجات التأمين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، جميع هذه االلتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. 

 

لمطالبات انقر للطرف اآلخر أننا سنحرص على تلقي جميع البيانات الشخصية المتعلقة بك التي تجمع وتستخدم وتخزن أثناء معاملة المبيعات وإدارة 
ماية ، وسنحتفظ في جميع األوقات بتسجيل وفًقا لتشريعات حأو تلقيه في هذا الشأنأي إخطار مطلوب سيتم تقديم بطريقة عادلة وقانونية، وأنها 
طراف، عند عالوة على ذلك، يضمن كل طرف من األبموجب هذه الوثيقة. المعمول بها فيما يخص تطبيق االلتزامات البيانات المحلية )إن وجدت( 

 االقتضاء بموجب القانون المحلي، الحصول على جميع الموافقات الالزمة منك لمعالجة بياناتك الشخصية فيما يتعلق بمنتجات التأمين.

 

 اآلتي:ب، إن تتطلب األمر بموجب هذه الوثيقة، بجمع البيانات الشخصية واستخدمها ونتعهد نقر

ال لغرض توفير منتجات التأمين وإدارة المطالبات والخدمات ذات الصلة، وسوف نمتثل لن تستخدم أي بيانات شخصية متعلقة بك إ .أ
لاللتزامات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية المطلوبة في كل بلد معين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، االمتثال للتوجيه 

مايو لعام  25ا من تاريخ ة البيانات الصادر عن االتحاد األوروبي اعتبارً واالمتثال للنظام األوروبي العام لحماي EC/46/ 95األوروبي 
 قوانين بلد بعينه.بموجب وتضمين هذه االتفاقية أي متطلبات إضافية لحماية البيانات ، 2018



المثال ال  على سبيل االمتثال لجميع االلتزامات بموجب القوانين المعمول بها وعلى وجه التحديد قوانين حماية البيانات بما في ذلك .ب
 الحصر جميع االلتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات.

 بموجب هذه الوثيقة. االلتزامات المفروضةمعالجة البيانات الشخصية لغرض أداء  .ج
انات الشخصية يال يجوز الكشف عن البيانات الشخصية ألي طرف ثالث بخالف موظفينا أو الممثلين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى الب .د

 من أجل أداء واجباتهم بموجب هذه الوثيقة.
 :لألغراض اآلتية تنفيذ جميع التدابير الفنية والتنظيمية الالزمة أو المناسبة .ه

 حماية أمن وسرية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها في مجال توفير الخدمات.  (1

ر المصرح به الكشف غي بصورة غير قانونية أو الفقد العرضي أو التعديل أوحماية البيانات الشخصية من التلف العرضي أو التدمير  (2
 أو الوصول أو المعالجة.

ة وتشفير الهوي وفًقا لما تقتضيه قوانين حماية البيانات لضمان تحقيق مستوى األمان المناسب للمخاطر، بما في ذلك: )أ( إخفاء (3
ة توافر )ج( القدرة على استعاد، وها وكفاءتهاخدمات المعالجة ونزاهتها وتوافر )ب( ضمان استمرار سرية أنظمة و ، والبيانات الشخصية
مية وتقديرها يعملية الختبار مدى فعالية التدابير التقنية والتنظتنفيذ و)د(  ،والوصول إليها في الوقت المناسب البيانات الشخصية

 .ان أمن المعالجة والمحافظة عليهاوتقييمها بانتظام لضم

االحتفاظ  ي آمن إال إذا كان من الضرور  على نحوأو إنهاءها، سنقوم بتدمير نسخ البيانات الشخصية الموجودة  الوثيقةهذه مدة اء عند انته .و
صارم ألغراض االمتثال للقانون واللوائح المعمول بها، وفي هذه الحالة يجب االحتفاظ بهذه البيانات  على نحوبهذه البيانات الشخصية 

 لمطلوبة بموجب القوانين المعمول بها.ا للمدةالشخصية 
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وستكون جميع المراسالت والوثائق المتعلقة بهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية. وفي حالة  قطرما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، سي طبق قانون دولة 
 بالوالية القضائية للفصل فيها. وحدها قطروأحكامها، تختص محاكم دولة  الوثيقةوجود نزاع بشأن شروط هذه 

  غسيل األموال 11

ويل مقد تتطلب منا لوائح غسيل األموال الحصول على إثبات الهوية والتحقق من اسم الشركة والمالكين والمفوضين بالتوقيع والعنوان ومصدر الت
غراض طلب، فإنك تفوضنا بإجراء أي تدقيق إضافي أللل كمتقديوبوالتفاصيل اإلضافية األخرى قبل أن نتمكن من ترتيب المعامالت نيابة عنك. 

في ظروف معينة تقديم المزيد من األدلة على هويتك وعنوانك وفي هذه  قد ي طلب منكو التحقق من هويتك. سيتم االحتفاظ بسجل لهذا التدقيق. 
 الحالة سنتصل بك للحصول على معلومات إضافية.

 العقوباتبند  12

غطاء ولن يكونا مسؤولين عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي فائدة بموجب هذه االتفاقية إلى الحد الذي  سامسونج يقدمانو  بسي  ال ي عتبر كل من 
ات األمم حظر أو تقييد بموجب قرار  وأ عقوبةألي  سامسونجيؤدي فيه توفير هذا الغطاء أو دفع هذه المطالبة أو توفير هذه الميزة إلى تعريض 

قطر أو العقوبات التجارية أو االقتصادية أو القوانين أو اللوائح الخاصة باالتحاد األوروبي دولة ركز الوطني لمكافحة اإلرهاب في المتحدة أو قائمة الم
 أو المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية.

 حقوقك القانونية 13

 حقوقك القانونية العادية.يرجى مالحظة أن قبولك لشروط العمل هذه ال يؤثر بأي شكل من األشكال على 



 اإلعالن والموافقة 14

، على أساس سري أعاله الموضحةبنقل المعلومات بين األطراف الثالثة،  ههذه الشروط واألحكام، فإنك توافق على ما سبق وتصرح بموجبل باستالمك
 عند الضرورة. أنت توافق على أن شروط العمل ستدخل حيز التنفيذ بمجرد استالمها.

 لتنظيميةالحالة ا 15

 . قطر، الدوحةبهذه الوثيقة، ويقع مكتبها المسجل في م. .م.وإعادة التأمين ذللتأمين  سي بتتكفل شركة 

 . "م..م.وإعادة التأمين ذللتأمين  سي ب"نحن نعمل أيًضا تحت االسم 

 ، الدوحة، قطر.10973م. | ص. ب.: .م.وإعادة التأمين ذللتأمين  سي بعملنا هو: مقر عنوان 

 00114، لديها رقم التعريف المؤسسي قطرهي إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في دولة  م..م.وإعادة التأمين ذللتأمين  سي بشركة 
 T00114.ومسجلة لدى الهيئة االتحادية للضرائب برقم 
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