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SAMSUNG CARE املتحدة العربية اإلمارات + لدولة  

إصدار باللغة العربية  -أحكام وشروط البوليصة   



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 بوليصة وتنظم تحكم التي األحكام على وتنص الوثيقة هذه في الواردة"( والشروط األحكام" باسم إليها املشار ) والشروط األحكام تصف

Samsung Care+ "(.البوليصة وشروط أحكام" باسم إليها املشار )   

 " Samsung Care+ عبارة عن بوليصة تأمين تغطي املخاطر املرتبطة بالتلف العرض ي والضمان املمتد لهواتف سامسونج املحمولة "

"نحن"(. وملحقات ما بداخل العلبة )"املنتج املؤمن عليه"، وموقع عليها من قبل شركة الالينس للتأمين ش.م.ع )املشار إليها بضمائر امللكية 

بوليصة التأمين لقد قمنا بإشراك سامسونج لألغراض اإلدارية والدعم ذات الصلة ب Samsung Care+ ، بما في ذلك التعامل مع املطالبات  

بوليصة التأمينوالطلبات بموجب   Samsung Care+  " كيفية تقديم مطالبة(. -" 6)انظر املادة  

"(.بك الخاصة امللكية صيغة" / "أنت)" بالضمير  هنا إليك يشار فس البوليصة، هذه وشروط بأحكام يتلعق وفيما  

 الخاصة اإللكتروني املوقع خالل من بك الخاصة الشخصية املعلومات جمع على موافقتك والشروط األحكام هذه على موافقتك تعني

 املتوفرة سامسونج لدى الخصوصية وسياسة األحكام والشروط هذه مع يتوافق بما"( اإللكتروني املوقع" باسم إليه املشار ) بسامسونج

http://www.samsung.com/ae/info/privacy اإللكتروني املوقع على / .  

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

إذا كان املنتج املؤمن عليه الخاص بكم ال يعمل و وإننا نوافق على تأمين املنتج املؤمن عليه وفًقا لألحكام والشروط الخاصة بالبوليصة. 

ولم يتعرض لحادث، فربما يكون معيًبا وقد يكون مغطى بضمان محدود ملدة عامين من سامسونج أو قد يكون لديك حقوق قانونية 

 بموجب قانون املستهلك.

  

بوليصة التأمين بالذكر أن من الجدير  Samsung Care+ تقدم لك تأميًنا فيما يتعلق بالتلفيات الظاهرة التي ال تؤثر على الوظائف  ال   

الخدوش أو االنبعاجات أو تغير اللون و/ أو الشروخ التي ال تؤثر سلًبا على وظائف املنتج املؤمن عليه.  الخاصة باملنتج املؤمن عليه، مثل:

واملناسبة ملنع إلحاق الضرر باملنتج املؤمن عليه.ولذا، يتعين عليك اتخاذ جميع التدابير الوقائية املعقولة   

 

بوليصة التأمين  ومن أجل مساعدتك في فهم Samsung Care+ وطبيعة عملها، يتعين عليك قراءة األحكام والشروط الخاصة بهذه  

بوليصة التأمين  البوليصة بعناية واالحتفاظ بها، حيث تنص على ما تغطيه Samsung Care+ تقديم املطالبة وكيفية تغيير و/ أو  وكيفية 

 إنهاء العقد املبرم بينك وبيننا. إذا كان لديك أي استفسارات، يرجى االتصال بنا على املوقع اإللكتروني املحلي الخاص بشركة سامسونج:

www.samsung.com/support 

 

 تشكل األحكام والشروط الخاصة بالبوليصة وشهادة التأمين عقد التأمين بينك وبيننا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
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 : +Samsung Careملخص بوليصة التأمين 

 

بوليصة التأمين  فيما يلي ملخص Samsung Care+ : 

 

 التلفيات العرضية / تلفيات السوائل ملدة عامين وضمان ممتد ملدة عام واحد

العرضية / تلفيات  التلفيات

 السوائل
اة

ّ
 ُمغط

درهم إماراتي عن التلفيات العرضية فقط 180  رسوم إيداع املطالبة  

%(80البطارية )أقل من  اة 
ّ
 ُمغط

 مغطاة للسنة الثانية ضمان ممتد ملدة عام واحد

  24مطالبتان خالل  الحدود
ً
شهرا  

 

 

           

 

إماراتي. وسيتم تحصيل رسوم إيداع املطالبة من قبل مركز الخدمة املعتمد لدى سامسونج من درهم  180* رسوم إيداع املطالبة هي 

 خالل طريقة الدفع املتاحة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، علًما بأنه سيتم تحصيلها عن كل مطالبة فردية سارية.

 

نفسه كمنتج مؤمن عليه لديك، حينئٍذ يمكنك االستفادة من في الوقت   +Samsung Care بوليصة التأمين وفي حال عدم قيامك بشراء

بوليصة التأمين  شراءتاريخ شراء املنتج املؤمن عليه من أجل  فترة تمتد لثالثين يوًما بدًءا من Samsung Care+  وفي هذه الحالة، يتعين .

 عليك الرجوع إلى بائع املنتج املؤمن عليه أو الذهاب إلى شركة سامسونج مباشرة. يرجى مراعاة أنه يجب أن يكون املنتج املؤمن عليه مؤه
ً

ال

ـوليصة التأمين لب Samsung Care+   تثناءات العامة(.االس -3 واملادة شروط الصالحية العامة - (1) املادة )على سبيل املثال انظر  
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عندما تقدم مطالبة إلى سامسونج، فستقوم سامسونج بإصالح املنتج املؤمن عليه أو استبداله وفًقا لتقديرنا. وسيتم استخدام قطع الغيار 

 األصلية. وتصبح األجزاء واملواد التالفة التي يتم استبدالها من قبل سامسونج واألجهزة التي ال جدوى اقتصادية من إصالحها )غير قابلة

ا لنا. لإلصال 
ً
ح( من قبل سامسونج ملك  

 

أما إذا وافقنا على املطالبة الخاصة بك وكان املنتج املؤمن عليه ال جدوى اقتصادية من إصالحه )غير قابل لإلصالح(، حينئٍذ ستقوم 

ملؤمن عليه املتوفر سامسونج باستبداله. وسيكون البديل جديًدا أو مجدًدا، كما سيكون من نفس الطراز أو أقرب طراز معادل للمنتج ا

الفترة املتبقية من خدمة تجارًيا في وقت تقديم املطالبة )ال يمكن ضمان نفس اللون(. وسيأتي الجهاز البديل مع  Samsung Care+  من

بوليصة التأمين  املنتج األصلي املؤمن عليه. وال تتأثر حقوقك القانونية وأي حقوق قد تمتلكها بموجب الضمانات املقدمة من سامسونج بـ

Samsung Care+  . 

 

 يخضع التزامنا بإصالح أو استبدال املنتج املؤمن عليه بموجب خدمة سامسونج املتنقلة لحدود املطالبات.

 

بوليصة التأمين  تكون  Samsung Care+   سارية حتى عندما يتم نقل ملكية املنتج املؤمن عليه إلى مالك جديد ضمن فترة التأمين. ويرجى

Samsung Care بوليصة تحويل يمكنعاة أنه مرا تأمين جديدة في حال عدم  لفترةإلى أحدث إصدار لطراز جهاز سامسونج  بك الخاصة 

الوصول إلى الحد اإلجمالي للمطالبة بالفعل. وفي حال نقل الغطاء التأميني الخاص بك، فإنه سيتم حساب القسط التأميني على أساس 

 املدة املتبقية وسداده وفًقا لذلك. 

 

بوليصة التأمين  يمكن التعامل مع مطالبات Samsung Care+   دولة داخل لدى شركة سامسونج املعتمدة الخدمة مراكز من جانب 

.والكويت وقطر  والبحرين عمان وسلطنة املتحدة العربية اإلمارات  

 

 شروط الصالحية العامة .1

 

1.1 + Samsung Care بهم الخاصة اإلقامة دولة في املطبقة املحلية القوانين القانونية بموجب السن في لألفراد صالحة 

 إال للمنتجات املؤمن عليها التي تم شراؤها في دولة اإلقامة. Samsung Care +بوليصة التأمين  تسري ال  1.2

إال على هواتف سامسونج املحمولة الجديدة؛ علًما بأنها ال تغطي أجهزة سامسونج  Samsung Care +بوليصة التأمين  تسري ال  1.3

 املحمولة املستعملة.

األجهزة املحمولة التي تم شراؤها من جانبك لالستخدام الشخص ي فقط. وهي إال على  Samsung Care +بوليصة التأمين تسري ال   1.4

 ال تسري إال على األجهزة املحمولة التي تستخدمها أو التي تحصل عليها ألغراض العمل أو التوظيف.

 لكترونيات. صالحة فقط لألجهزة املحمولة التي تم شراؤها من البضائع الرسمية املستوردة من قبل شركة سامسونج جلف لإل 1.5

 

 

 التعريفات .2
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تمتلك بعض الكلمات والعبارات الواردة في هذه األحكام والشروط الخاصة بالبوليصة معاني محددة. ويتم توضيحها أدناه ويكون لها نفس 

  وتبدأ بحرف كبير. القرينة بهااملعاني 

 

 التعريف املصطلح

التلفيات العرضية / 

 التالفة بشكل عرض ي

املؤمن عليه الخاص بك عن العمل بصورة طبيعية في وقت ومكان معين، يتوقف املنتج 

وتتأثر قابلية استخدامه أو سالمته بسبب أخطاء في املناولة أو السوائل أو األحداث 

ويتضمن ذلك ما يلي: الخارجية غير املتوقعة وغير املقصودة.  

 هو ما يؤثر : التلف املادي، مثل: وجود شرخ في الشاشة أو كسرها و تلف الشاشة

على وظائف املنتج املؤمن عليه ويقتصر على األجزاء املطلوبة إلصالح الشاشة 

املشروخة أو املكسورة والزجاج الخلفي مثل الشاشة الزجاجية / البالستيكية 

 ومستشعرات مثبتة في الشاشة. LCDوشاشة 

تلف آخر: أي تلف مادي يمكن أن يحدث بخالف تلف الشاشة، وهو ما يحول دون  

 الوصول إلى برامج الهاتف املحمول أو يعوق القدرة على شحنه

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

العطل امليكانيكي / 

الضمان  -الكهربائي 

 املمتد 

حد المكونات الداخلية المطلوبة الستخدام المنتج بشكل طبيعي، يقصد به عطل أ
 بخالف سبب مستبعد.

ال جدوى اقتصادية 

من إصالحية )غير 

 قابل لإلصالح(

يقصد بها الحالة الخاصة باملنتج املؤمن عليه، حيث إنه من املقدر أن تكلفة اإلصالح 

 ستتجاوز قيمة استبدال املنتج املؤمن عليه بشكل كبير.

 شهادة التأمين
يقصد بها الوثيقة التي تنص على الشخص املؤمن عليه وطبيعة املنتج املؤمن عليه ونوع 

 الغطاء التأميني ووقت بدء وانتهاء التأمين.

  يقصد بها الدولة التي فيها موطنك الرئيس ي وتقض ي فيها أكثر من ستة أشهر من العام. دولة اإلقامة

قابل للخصم )قابل 

 لالقتطاع(

يقصد به املبلغ املحدد مسبًقا واملطلوب دفعه من جانبك عن كل مطالبة سارية تقوم 

 بتقديمها بموجب هذه البوليصة.

 املنتج املؤمن عليه
يقصد به الجهاز املحمول املصنوع لدى شركة سامسونج والذي وافقنا على إظهاره في 

 شهادة التأمين.

 يقصد به أنت أو نحن. الطرف

 فترة التأمين
شهًرا( تبدأ من تاريخ بدء البوليصة وتنتهي في  24يقصد بها مدة البوليصة )بحد أقص ى 

  تاريخ انتهاء صالحية البوليصة، بموجب األحكام والشروط الخاصة بالبوليصة.

الخاص بك على النحو املوثق في عقد التأمين  +Samsung Careيقصد بها تأمين  البوليصة  
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 التعريف املصطلح

تاريخ انتهاء صالحية 

ليصةالبو   

يقصد به تاريخ انتهاء عقد التأمين الخاص باملنتج املؤمن عليه لديك كما هو موضح في 

 شهادة التأمين.

 تاريخ بدء البوليصة
يقصد به التاريخ الذي يتم فيه التأمين على املنتج املؤمن عليه كما هو موضح في شهادة 

 التأمين.

األحكام والشروط 

 الخاصة بالبوليصة
الشروط املنصوص عليها في هذه الوثيقة.يقصد بها   

 القسط التأميني
يقصد به املبلغ املطلوب دفعه من جانبك مقابل البوليصة، التي تتضمن ضريبة القسط 

 التأميني بالسعر السائد إن أمكن

فترة اإللغاء بدون 

 تحمل غرامة

 Samsungيقصد بها الفترة التي يمكنك من خاللها تغيير رأيك وإلغاء الغطاء التأميني 

Care+ مع استرداد قيمة القسط التأميني بالكامل الذي تم تحصيله حتى تاريخه، شريطة  

 أال يكون هناك أي مطالبات سارية تم تقديمها أو سيتم تقديمها.

سامسونج جلف لإللكترونيات.  يقصد بها سامسونج  

مركز الخدمة املعتمد 

 لدى سامسونج 

مركز الخدمة التابع لطرف ثالث واملعين من قبل سامسونج والذي وافقنا عليه لتزويدك 

 بالخدمات بموجب هذه البوليصة. 

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

البوليصة املسمى في شهادة التأمين.يقصد به صاحب  أنت / أنتم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحاالت االستثنائية  .3

 

ما يلي: البوليصة ال تغطي  

 

 . أي مطالبة عن حدث يحدث خارج فترة التأمين .3.1
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 املنتج املؤمن عليه الخاص بك في حالة: .3.2

 

 تم إزالته أو تشويهه أو تغييره.و كان املنتج املؤمن عليه يتضمن رقًما تسلسلًيا أو رقم الهوية الدولية لألجهزة املتنقلة  أ

 أي تلف موجود مسبق وال يمكن إرجاع سببه إلى الحدث قيد املطالبة بشأنه. ب

 البوليصة.كنت على دراية تامة بش يء ما سيؤدي إلى قيامك بتقديم مطالبة في وقت شراء  ج

 التصميم أو التصنيع أو األعطال األخرى ذات الصلة بسالمة املنتج املؤمن عليه  د

لقد تم تغيير املنتج املؤمن عليه أو تعديله أو إصالحه من قبل مركز خدمة معتمد غير تابع لشركة سامسونج، بما في ذلك  ه

مثل، على سبيل املثال ال الحصر، إلغاء القفل للتشغيل إجراء تغيير أو تعديل على أي أجزاء داخلية أو على نظام التشغيل )

 في منطقة أخرى(.

التلف الظاهري الذي ال يؤثر على الوظائف الخاصة باملنتج املؤمن عليه، مثل: الخدوش واالنبعاجات وتغيير اللون  و

 والشروخ الصغيرة.

 التلف الذي يحدث بصورة طبيعية وحتمية كنتيجة للبلى واالهتراء العادي. ز

 ملنتج املؤمن عليه لم يتم تثبيته أو تشغيله بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بشركة سامسونج.ا ح

تثبيت أو إعادة شراء أي محتوى، مثل: البيانات أو مقاطع املوسيقى أو الصور أو التطبيقات أو البرمجيات على املنتج املؤمن  ط

 كميزة.عليه البديل ما لم يتم ذكرها بالتحديد 

 .ملنتج املؤمن عليه الخاص بك خارج دولة اإلقامةتم شراء ا ي

 

التلفيات واملصروفات املتكبدة الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن األحداث أو الظروف التالية غير مغطاة في التأمين بموجب  .3.3

  هذه البوليصة:

 

ه لغرض بخالف الغرض األصلي سوء االستخدام، بما في ذلك التلف الناتج بشكل متعمد واستخدام املنتج املؤمن علي أ

 املقصود منه.

 عنه. ب
ً

 تكاليف التنظيف الروتيني أو الخدمة أو الصيانة أو الخدمات اللوجستية حيث ال يوجد أي عطل ستكون مسؤوال

للحاجة إلى استخدام العناية املناسبة من جانبك أو  واملتعمداإلهمال الجسيم الناتج عن مطالبة. اإلهمال املدرك  ج

 مستخدم املنتج املؤمن عليه.

 تصرفك بشكل غير قانوني أو خرق أو محظورات أو لوائح حكومية. د

 عدم اتخاذ التدابير الوقائية املعقولة ملنع إلحاق التلف باملنتج املؤمن عليه. ه

 سرقة الجهاز أو فقدانه. و

 

 

 االستثناءات العامة: .3.4

 

 دان االستخدام أو الفقدان التتابعي من أي نوع.فق أ
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 واالنفجار.ال تغطي البوليصة أي تلف ناتج عن األحداث الخارجية، مثل: الحريق والفيضان والرعد  ب

التلف الناش ئ أو الناتج عن، على سبيل املثال ال الحصر، النبض الكهرومغناطيس ي سواء بفعل اإلنسان أو يحدث بصورة  ج

عل النووي أو التلوث النووي الناتج عن األسلحة النووية أو النشاط اإلشعاعي، أو التسرب أو التلوث أو طبيعية، أو التفا

 التلف الناش ئ عن الحروب أو الغزو أو الثورة أو الكارثة الطبيعية.

 

 البدء واإلنهاء  .4

 

في تاريخ انتهاء صالحية البوليصة بما  23:59في في تاريخ بدء البوليصة وستنتهي  00:00ستدخل البوليصة حيز التنفيذ في تمام الساعة 

 يتوافق مع األحكام والشروط الخاصة بهذه البوليصة.

 

 متى ستنتهي البوليصة؟  .4.1

 

 إذا لم يقم أي طرف من الطرفين بإلغاء البوليصة، فسينتهي عقد التأمين إما: .4.1.1

 (+SCشهًرا من تاريخ بدء البوليصة ) 24بعد مرور  (1

 املطالبات. إذا كنت قد وصلت إلى حد (2

 

  هل من املمكن تجديد البوليصة؟ .4.2

 

 ال يمكن تجديد هذه البوليصة الخاصة باملنتج املؤمن عليه. .4.2.1

 

 متى يمكن إنهاء البوليصة؟ .4.3

 

يجوز لنا إلغاء هذه البوليصة وال يحق لك املطالبة وال يجوز لك استرداد القسط التأميني، إذا كان السبب وراء اإللغاء  .4.3.1

 القسط التأميني أو خرق أحكام وشروط البوليصة، كما في الحاالت التالية:يتمثل في عدم سداد 

 .إذا كنت قد ضللتنا من خالل عدم األمانة أو املعلومات غير املكتملة عند إصدار البوليصة 

 .أو إذا قمت بتحريف أي حقائق أو أخفقت في اإلفصاح عنها 

 إذا كنت قد ارتكبت النصب أو االحتيال أو خدعتنا. 

 

.الخاصة بك، فإننا سنخطرك كتابًيا البوليصةفإذا ما اخترنا إنهاء   

 

 السداد .5

 

 يتم سداد القسط التأميني مقدًما عند شراء البوليصة  سداد قيمة القسط التأميني. عليكيتعين  .5.1



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 قيمة القسط التأميني الخاص بك: سدادعند  .5.2

 تغطيته.يكون القسط التأميني مستحق الدفع في وقت االشتراك من أجل  .5.3

 

 كيفية تقديم مطالبة .6

 

 إننا ندرك أن كل مطالبة قد تكون مختلفة جًدا. وسنراعي مجموعة الظروف الخاصة بكل فرد قبل أن نتخذ القرار. 

 كيفية االتصال بسامسونج: .6.1

 

 يمكنك االتصال بشركة سامسونج عن طريق:   .6.1.1

 ، باآلتي االتصال طريق عن األسبوع في أيام سبعة الهاتف، (1

 مواعيد مركز خدمة العمالء الرقم املجاني الدولة

 AM to 10:00 PM 8:00 7267864-800 اإلمارات

 AM to 09:00 PM 7:00 2255-800 قطر

 AM to 09:00 PM 7:00 2255-183 الكويت

 AM to 09:00 PM 7:00 4726-8000 البحرين

 AM to 10:00 PM 8:00 72627-800 عمان

 

 املعتمدة لدى سامسونج على املوقع اإللكتروني التالي:قائمة مراكز الخدمات  (2

 www.samsung.com/ae_ar/support/service-center/ . 

عندما تتصل بشركة سامسونج، فإننا سنسمح لك بمعرفة املعلومات التي نحتاجها منك للمطالبة وكيفية معالجة املطالبة الخاصة  .6.2

 أدنى ما يلي: بحدبك. وسنطلب منك 

 التأمين على املنتج املؤمن عليه لدينا )رقم الهوية الدولية لألجهزة املتنقلة(دليل على  (1

 للمنتج املؤمن عليه الخاص بك.  العطل الكهربائيوصف الحادث الذي تسبب في التلف العرض ي أو  (2

 

 أين تجد؟ .6.3

 

 رقم الهوية الدولية لألجهزة املتنقلة الخاص بك:  .6.3.1

# في املنتج 06يمكنك العثور على رقم الهوية الدولية لألجهزة املتنقلة للمنتج املؤمن عليه الخاص به عن طريق إدخال *#

املؤمن عليه أو من خالل اإلعدادات املوجودة في املنتج املؤمن عليه. ويجب مالحظة وقت شراء املنتج املؤمن عليه على 

زء الخلفي للمنتج املؤمن عليه. قد يتمكن مزود الشبكة لديك من توفيره لك.الوثيقة املرفقة به، وقد تكون على الج  

 

 كيف يتم تحديد التلف العرض ي أو التلف السائل أو العطل امليكانيكي / الكهربائي وتغطيته؟ .6.4

 



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

لك بمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تسوية املطالبة الخاصة بك في أسرع وقت ممكن بعد قيام مركز الخدمة املعتمد  سنسمحإننا  .6.4.1

لدى سامسونج بمراجعة املطالبة الخاصة بك. ومن أجل أن تكون املطالبة الخاصة بك مؤهلة، فإنه يتعين عليك عدم 

 الترتيب لإلصالح بشكل منفصل بدون الحصول على موافقتنا.

التلف السائل  بشكل كامل وأمين. وهذا األمر من شأنه تمكيننا من تحديد التلف العرض ي أو  يتعين عليك تقديم مطالبتك .6.4.2

 أو العطل امليكانيكي / الكهربائي على نحو سليم.

6.4.3.  
ً

فإنه التلف السائل أو العطل امليكانيكي / الكهربائي الخاص بك،  عن التلف العرض ي أو وعندما يكون شخص آخر مسؤوال

 يحق لنا استرجاع التكاليف التي تكبدناها )أي فيما يتعلق بإصالح العنصر أو استبداله( من هذا الشخص اآلخر.

 

 

 

  منك؟ نطلبهما الذي  .6.5

 

 :ضمان الوصول إلى املنتج املؤمن الخاص بك .6.5.1

بمكان أن تتصل بمزود  فإنه من األهميةالتلف السائل أو العطل امليكانيكي / الكهربائي،  ففي حالة التلف العرض ي أو  .6.5.2

الشبكة التابع لك لتعطيل أي خصائص أمنية )على سبيل املثال األقفال أو املعرفات الشخصية أو رموز املرور أو أرقام 

 التعريف الشخص ي( أو البرامج أو التطبيقات أو الوسائل األخرى التي تمنعنا من الوصول إلى املنتج املؤمن عليه الخاص بك.

 

 سامسونج في الوقت املناسب: ضمان اتصالك ب .6.5.3

في أسرع وقت ممكن، بحيث التلف السائل أو العطل امليكانيكي / الكهربائي إننا نشجعك على اإلبالغ عن التلف العرض ي أو 

يمكن إصالح املنتج املؤمن عليه وأال يؤدي التلف العرض ي إلى مزيد من التدهور لحالة املنتج املؤمن عليه. وفي حال وجود 

وقمت بإخطار سامسونج، التلف السائل أو العطل امليكانيكي / الكهربائي  ير معقول بين حدوث التلف العرض ي أو تأخير غ

 حينئٍذ يجوز لنا تسوية مطالبتك في حال زيادة التزاماتنا بسبب التأخير.

 

 إرسال املنتج املؤمن عليه أو املعلومات الخاصة بك: .6.5.4

من أجل تمكينك من إرسال املنتج املؤمن عليه إلى سامسونج و/ أو تقديم أي  يوًما 60سنحافظ على تفعيل مطالبتك ملدة 

معلومات إضافية قد طلبتها سامسونج منك. فإذا لم تقم بتقديم املنتج املؤمن عليه و/ أو املعلومات اإلضافية إلى سامسونج 

يوًما، فسيتعين عليك إعادة تسجيل مطالبتك من البداية.  60بعد مرور   

 

 النسخ االحتياطي للبيانات الخاصة بك:  .6.5.5

سيتم مسح جميع البيانات من على جميع املنتجات املؤمن عليها واملرسلة إلصالحها قبل اتخاذ أي إجراء من قبل العاملين 

بمراكز الخدمة املعتمدة لدى سامسونج ألغراض تتعلق بالسرية. وال تتحمل شركة سامسونج أي مسؤولية عن فقدان أي 

مهما كان السبب. ولن نتحمل ومراكز الخدمات املعتمدة لدى سامسونج أي مسؤولية عن بطاقة  بيانات SIM الخاصة بك  

أو أي وسيلة تخزين أو ملكية خاصة بك لم يتم إزالتها من املنتج املؤمن عليه قبل إرساله لإلصالح. وقبل إرسال املنتج املؤمن 



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

ا أو حمايتها من الفقدان أو الخاصة باملنتج املؤمن عليه أو نسخها إحتياطيً  عليه لإلصالح، فإنك مسؤول عن إدارة البيانات

 التلف أو التدمير.

 

 اإلفصاح وعدممنع اإلفصاح املزيف  .6.6

 

فال يجوز لنا تقديم املساعدة أو  يتعين عليك تزويدنا باملعلومات الكاملة والدقيقة عند شراء البوليصة وتقديم املطالبة. .6.6.1

قمت بتزويدنا بمعلومات غير دقيقة أو غير مكتملة. ويتضمن ذلك عدم التعاون في تسوية املطالبة أو  إذاالغطاء التأميني 

 عدم تقديم املعلومات أو التغييرات املهمة

 

أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنك بتقديم مطالبة مزيفة أو احتيالية أو تدعم بأي حال من األحوال مطالبة إذا قمت  .6.6.2

يقة مزيفة أو احتيالية، فستفقد جميع املزايا وأي أقساط تأمينية قمت بدفعها مقابل البوليصة. تحتوي على بيان أو وث

ويجوز لنا استعادة التكلفة الخاصة بأي مطالبات ناجحة قمنا بتسويتها بموجب هذه البوليصة واكتشفنا مؤخًرا أنها 

بطريقة احتيالية، فإنه يجوز لنا تسجيل ذلك في قواعد  إذا قمت بتقديم معلومات أو بيانات أو وثائق مزورة إلينا احتيالية.

 بيانات املطالبات وتبادل هذه املعلومات مع وكاالت مكافحة االحتيال.

 

 املتعددالتأمين  .6.7

 

إذا كان يحق لك الحصول على تعويض بموجب بوليصة تأمين أخرى أو نظام عام أو التزام ناش ئ عن قانون أو الئحة،  .6.7.1

 بموجب هذه حينئٍذ يتعين عليك 
ً

إخطارنا ويجوز لنا رفض التغطية. ومع ذلك، فإننا سنقوم بتغطيتك عندما تكون مؤهال

البوليصة عن التلف الذي لم يتم تغطيته ببوليصة التأمين األخرى أو النظام العام أو االلتزام القانوني الناش ئ عن قانون 

 .أو الئحة

على طلبك، فإنك تتنازل عن حقك في التعويض بموجب بوليصة تأمين أخرى إذا قمنا بتقديم الغطاء التأميني مقدًما بناًء  .6.7.2

 أو نظام عام أو أي التزام قانوني ناش ئ عن قانون أو الئحة إلينا إذا كان من املمكن ذلك قانوًنا.

واحدة  إذا كنت تمتلك أكثر من تأمين واحد يغطيك عن نفس الخسارة، فال يتعين عليك سوى تقديم املطالبة لشركة تأمين .6.7.3

وتقديم التفاصيل الخاصة بأي تأمين آخر إلى شركة التأمين هذه. ومن سيتصلون بأي شخص آخر قام بتأمين الحدث 

 للحصول على مساهمة بشأن التكاليف.

 

 تقديم استفسار أو شكوى  .7

 

وتتمثل إذا كان لديك أي استفسار أو شكوى، يرجى التواصل مع سامسونج )التي ستتناول استفسارك أو شكوتك بالنيابة عنا(.   .7.1

 على النحو التاليبسامسونج أسهل طريقة لالتصال 

 مواعيد مركز خدمة العمالء الرقم املجاني الدولة

 AM to 10:00 PM 8:00 7267864-800 اإلمارات



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 AM to 09:00 PM 7:00 2255-800 قطر

 AM to 09:00 PM 7:00 2255-183 الكويت

 AM to 09:00 PM 7:00 4726-8000 البحرين

 AM to 10:00 PM 8:00 72627-800 عمان

 

 :على أو يمكنك مراسلتنا   .7.2

www.samsung.com/ae/support/email/   
 

سامسونج قصارى جهدها لضمان التعامل مع استفسارك على الفور. إن تقديم اسمك أو رقم الهوية الدولية لألجهزة  ستبذل .7.3

 املتنقلة أو رقم شهادة التأمين يجب أن يساعد سامسونج في التعامل مع تعليقاتك على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.

 

 

  املسؤولية حدود .8

 سامسونج وشركة نتحمل وال . جانبنا من املعتمدة الخدمة مطالبات استيفاء على البرنامج هذا بموجب سامسونج مسؤولية تقتصر 

 أو  نتحمل لن أننا كما. وسيلة أي أو  جهازك على املخزنة األخرى  املعلومات أو  البيانات أو  للبرامج فقدان أي عن مسؤولية أي

  ترتبط أو  عن ناشئة أضرار  أي عن ثالث طرف أي أو  أمامكم األحوال من حال بأي مسؤولية أي سامسونج شركة
ً
  ارتباطا

ً
 مباشرا

Samsung Care ببوليصة مباشر  غير  أو   في لها تتعرضون  قد أضرار  أي الحصر، ال  املثال سبيل على ذلك في بما بكم، الخاصة+ 

  .أخرى  بطريقة استرجاعها يمكن ال  أو  إليها الوصول  سهلة جهازكم على املوجودة البيانات كانت حال

 الخصوصية والبيانات الشخصية .9

 

صية إننا نتعامل مع بياناتك الشخصية بعناية فائقة. وإننا نتبع قواعد حماية البيانات الصادرة عن االتحاد األوروبي في جمع البيانات الشخ

  ومعالجتها واستخدامها.

 في عليها املنصوص الشروط مع يتوافق بما عنها واإلفصاح بعمالئها املتعلقة الشخصية املعلومات باستخدام سامسونج تقوم .9.1

 إن. وحدها لتقديرها وفًقا وقت أي في إخطاركم دون  تغيير  أو  تعديل إجراء لسامسونج يجوز  حيث لديها، الخصوصية سياسة

 الشخصية املعلومات جمع على موافقتك تعني اإللكتروني املوقع فيه تستخدم وقت كل وفي والشروط األحكام هذه على موافقتك

 .سامسونج لدى الخصوصية سياسة في عليها املنصوص للشروط وفًقا عنها واإلفصاح واستخدامها بك الخاصة

 الشخصية معلوماتك جمع على. ع.م.ش للتأمين الالينس شركة أو  /و سامسونج لشركة أيًضا وتوافق وتعترف تقر  أنك كما .9.2

 ورقم بك الخاص اإللكتروني البريد وعنوان وعنوانك اسمك الحصر، ال  املثال سبيل على ذلك في بما عنها، واإلفصاح واستخدامها

 املوقع خالل من بشأنك جمعها يتم التي"( الشخصية املعلومات" باسم إليها املشار ) املتنقلة لألجهزة الدولية الهوية ورقم هاتفك

 جمع أيًضا لها يجوز  التي األخرى  لألطراف الشخصية معلوماتك عن واإلفصاح عليه املؤمن املنتج بشراء يتعلق فيما اإللكتروني

 أخرى  أطراف وأي سامسونج أو  /و. ع.م.ش للتأمين الالينس شركة لتمكين عنها واإلفصاح واستخدامها الشخصية معلوماتك

 إن. عليه املؤمن املنتج شراء الستيفاء ضروريين. ع.م.ش للتأمين الالينس شركة تعتبرهم التي اآلخرين االستيفاء خدمات ومزودي



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 املمنوحة املوافقات على االعتماد لها املسموح األخرى  لألطراف يجوز  أنه على موافقتك يعني الشخصية معلوماتك بتقديم قيامك

 .املتحدة العربية اإلمارات دولة خارج الشخصية معلوماتك تخزين يجوز  أنه على وتوافق تقر  وأنت. بموجبه

بشراء البوليصة وعند قيامك بتقديم مطالبة. ويجوز لنا استخدام بياناتك الشخصية  عند قيامك الشخصيةتقدم لنا بياناتك  .9.3

طوال مدة البوليصة بالكامل ألغراض املوافقة والتنفيذ واإلدارة فيما يتعلق بالبوليصة والتعامل مع املطالبات وإدارة عالقات 

 مة عالقات معك واملحافظة عليها وتوطيدها(.العمالء وأبحاث العمالء وأنشطة التسويق )تركز هذه األنشطة على إقا

 

 إذا أبديت موافقتك، حينئٍذ يجوز لنا استخدام بياناتك الشخصية ألغراض التحليل وتطوير املنتج وتجميع املعلومات اإلدارية .9.4

 

ويجوز لنا تبادل  القانونية.وعالوة على ذلك، فإننا نستخدم بياناتك الشخصية ملنع االحتيال ومكافحته وأيًضا لالمتثال للوائح  .9.5

بياناتك الشخصية مع الهيئات الحاكمة في الصناعة والجهات التنظيمية ووكاالت مكافحة االحتيال وقواعد البيانات الخاصة 

كما يجوز لنا تقديم بياناتك الشخصية لآلخرين متى تطلب األمر ذلك أو على  باملطالبات للموافقة عليها وألغراض منع االحتيال.

 لنحو الذي يسمح به القانون.ا

 

ويجوز لنا تبادل املعلومات مع الشركات التابعة والشركات الفرعية التابعة لنا وشركاء األعمال واألعضاء اآلخرين بمجموعة  .9.6

وقد يتضمن ذلك نقل معلومات بشأنك إلى دول خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة قد تطبق قوانين مختلفة بشأن  سامسونج.

ية البيانات. ودائًما ما نتخذ خطوات مناسبة ومعقولة لحماية بياناتك الشخصية ولدينا تدابير مناسبة نطبقها مع هذه الشركات حما

 للتعامل مع بيانات الشخصية بعناية شديدة. 

 

لقانون، ومن ثم يمكننا ويجوز لنا تسجيل املكاملات الهاتفية، بما في ذلك سامسونج بالنيابة عنا، على النحو املسموح به من قبل ا .9.7

التحقق من صحة املعلومات املقدمة الحًقا. كما يجوز لنا أيًضا استخدام هذه التسجيالت لتدريب املوظفين ومراقبة جودة 

 الخدمات الخاصة بنا.

 

يرجى لديك الحق في طلب تصحيح ونسخة من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها بشأنك. إذا كنت تريد هذه الحقوق، حينئٍذ  .9.8

 االتصال بنا مباشرة عبر التفاصيل املقدمة في شهادة التأمين الخاصة بك.

 

 النافذ املفعول  أو القانون الساري  .10

 

ة سيطبق القانون املعمول به في دولة اإلمارات العربية املتحدة وستكون جميع املراسالت والوثائق ذات الصلة بهذه البوليصة مكتوبة باللغ

االتفاق على خالف ذلك. وفي حال وجود نزاع يتعلق باألحكام والشروط الخاصة بهذه البوليصة، فإن محاكم اإلمارات  اإلنجليزية، ما لم يتم

 العربية املتحدة تمتلك الوالية القضائية الحصرية في ذلك. 

 

 

 



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 

 التنظيميةالحالة  .11

 

املسجل في دبي، اإلمارات العربية املتحدة.الكائن مقرها الالينس للتأمين ش.م.ع، شركة  هذه البوليصة مصدق عليها من قبل  

 

 إننا نعمل أيًضا تحت االسم التجاري شركة الالينس للتأمين ش.م.ع. 

 

       عنوان عملنا: مركز واربا، الدور الثاني والثالث 

اإلمارات العربية املتحدة -ديرة، دبي     

     

خص لها بالعمل في دولة اإلمارات العربية املتحدة، لديها رقم التعريف املؤسس ي شركة الالينس للتأمين ش.م.ع هي إحدى شركات التأمين املر 

.100042583300003ومسجلة لدى الهيئة االتحادية للضرائب برقم  206782  
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" +Samsung Care" للكويت 

 

 )مترجم للعربية( اللغة اإلنجليزية إصدار - البوليصةشروط وأحكام 

 

"شروط وأحكام  Samsung Care+  بوليصة صف وتضع األحكام التي تحكم وتنظمت هذا املستندالبنود والشروط )"الشروط واألحكام"( الواردة في 

 ".البوليصة

عد 
ُ
)"املنتج  وملحقاته الداخلية سامسونج جوالل الشاملوالضمان  غير املقصود العرض ي الضرر مخاطر  لتغطية" بوليصة تأمين Samsung Care+ "ت

الخدمات  ألغراض ا بالتعاون مع شركة سامسونجوقد شرعن(. "نحن" "الشركة)" ”ش.م.ع“للتأمين  البحرينية الكويتية شركةال بضماناملؤمن عليه"( 

 Samsung Care+ بوليصة  تحتاملطالبات والطلبات  ومعالجةتفقد  والتي تتضمن ،Samsung Care+  خدماتبـ فيما يتعلق اإلدارية وتقديم الدعم

 كيفية تقديم مطالبة(.: 6رقم  الفقرة برجاء تفقد)

 .اسمكم"/"جهتكم سيتم اإلشارة إليكم بهذه الوثيقة باسم ،البوليصةهذه الشروط واألحكام الخاصة بتخدم ألغراض و 

)"املوقع اإللكتروني"(  الشبكةعلى  سامسونجأنت توافق على جمع معلوماتك الشخصية من خالل موقع  ،بموافقتك على هذه الشروط واألحكام

 املوقع اإللكترونياملتوفرة على و  الخصوصية الخاصة بالشركةوفًقا لهذه الشروط واألحكام وسياسة 

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

 .سامسونج الخليج لإللكترونياتشركة تعني " سامسونجكلمة " ،االتفاقية وضمن سياق هذه

 

 ،وإذا كان منتجك املؤمن عليه ال يعمل، ولم يتعرض ألي حادث يمكن اعتباره عبًيا صناعًيا. البوليصةنوافق على تأمين منتجك وفًقا لشروط وأحكام 

 املستهلك.حماية حقوق قانونية بموجب قانون ل خاضععامين أو قد تكون  مدتهاضمان محدود  تأمينًيا ضمن فترةتتم تغطيته و 

 

التي ال تؤثر على وظيفة املنتج املؤمن عليه مثل و  ألضرار او التلفيات السطحيةا لن تغطي Samsung Care+  بأن بوليصة تأمين ومن الجدير بالذكر 

اتخاذ جميع االحتياطات املعقولة  عليك يجبو املنتج املؤمن عليه.  عمل أو التشققات التي ال تؤثر على وظائفغيير اللون ت ،الشروخ ،الخدوش

 لمنتج املؤمن عليه.ل ضرر حدوث أي  دون للحيلولة 

 

بعناية  البوليصة الشروط واألحكام الواردة بهذهعليك قراءة  ينبغي ،اوكيفية عمله Samsung Care+ ضمان  من الفهم واإلدراك لخدماتملزيد و 

 وكيفية تغيير  املطالبة تقديموكيفية  ،Samsung Care+ ل مدى التغطية التأمينيةوالتي تحدد  وثيقة البوليصةأحكام وبنود وحرص مع االحتفاظ ب

: الشبكةعلى  سامسونجعلى موقع  التواصل معنايرجى  ،أي استفساراتوفي حالة وجود . هاء العقد بينك وبين الشركةأو إن

www.samsung.com/support. 

 

  وشهادة التأمين  البوليصةشروط وأحكام 
ُ
 .املبرم بيننا وبينكمعقد التأمين شكل ت

  

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


 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 

 & سنة تمديد ضمان أو أضرار التعرض للسوائل العرضية األضرار ضد  سنة( 2)ضمان تأميني 

 )مغطاة( التلف العرض ي والتعرض للسوائل

 العرضية فقط األضرار نظير  دينار كويتي 15 رسوم تقديم املطالبة

 )مغطاة( %(80حالة البطارية )أقل من 

 )مغطاة للعام الثاني( (1تمديد فترة الضمان لعام واحد ) 

 شهًرا 24مطالبة خالل  2عدد  حدود نطاق التأمين

 

   طريقة الدفع املتاحة في  بواسطة سامسونجبواسطة مركز الخدمة املعتمد من  تحصيلهاسيتم و . ديناال كويتي 15املطالبة  تقديمرسوم

 .بصورة فردية لكل مطالبة سارية وصالحة على حداوسيتم تحصيلها  دولة الكويت

 

 30 من الخدمات ملدةيمكنك االستفادة  ،عليه فيه شراء منتجك املؤمن تمفي نفس الوقت الذي  Samsung Care+  بوليصةئك في حالة عدم شرا

أو  لبائع منتجك املؤمن عليهالرجوع يجب عليك  ،. في هذه الحالةSamsung Care+ عليه بتاريخ شراء خدمات يوًما من تاريخ شراء املنتج املؤمن 

  عليه نتجك املؤمنمل ه ينبغيالعلم بأنجى . ير سامسونج خدماتمركز إلى مباشرة الذهاب 
ً
 Samsung Care+ خدمات  لالستفادة منأن يكون مؤهال

 عامة(.الستثناءات اال  3والفقرة.  الشروط العامة للتأهل والصالحية،. 1انظر البند  ،مثال)

 

سيتم استخدام و إصالح أو استبدال منتجك املؤمن عليه. أمر  شركة سامسونج ستتولى ،هاوفًقا لتقدير و  ،ة سامسونجفي حالة تقديم مطالبة لشرك

ا لشركة سامسونج.ال يمكن إصالحهاواألجهزة التي  أو  استبدلتها سامسونجاألجزاء واملواد التالفة التي إن قطع الغيار األصلية. 
ً
 ، تصبح ملك

 

أو  البديل جديًداوسيكون الجهاز . فسيتم استبدال املنتج بأكمله ،كونه غير قابل لإلصالح اقتصاديافي مطالبتك وكان املنتج املؤمن  في حالة قبول 

مطالبتك )ال يمكن ضمان نفس  تقديم وقتباملتوفر تجارًيا أو  عليه نفس النموذج أو أقرب طراز مكافئ للمنتج املؤمنوبتم تجديده( سي) مثل الجديد

حقوقك القانونية وأي  لن تتأثر ا، املؤمن عليه Samsung Care+  لخدماتمن املنتج األصلي الفترة املتبقية  ضمنالجهاز البديل  وسيتوفر اللون(. 

 .Samsung Care+ بموجب ضمانات  أخرى حقوق 



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

  املنتج املؤمن عليه بموجب  تبديليخضع التزامنا بإصالح أو +Samsung Care ضمن سقف نطاق التأمين. 

 

  خدمات تكون  +Samsung Care إلى مالك جديد خالل فترة التأمين.  عليه منتجك املؤمن انتقالحتى عند  الحة التطبيقسارية النفاذ وص

 سامسونج جهاز إلى أحدث إصدار من طراز  واإلضافات وتصبح األجهزة قابلة للتحديثالعلم بأن بوليصة التأمين الخاصة بالخدمات يرجى 

سيتم احتساب عالوة  ،حقوق تغطيتك التأمينيةفي حالة نقل و. الفعلية وذلك في حالة عدم استنفاذ عدد املطالبات تأمين جديدة، لفترة

 نسبًيا وفًقا لذلك.

 

اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر ب شركة سامسونجالخدمة املعتمدة من  بمراكز  Samsung Care+ مطالبات يمكن معالجة 

 والكويت.

 

 الشروط العامة للصالحية .1

 .لسن القانونية بموجب القوانين املحلية املعمول بها في بلد إقامتهمل البالغينصالحة لألفراد  Samsung Care+ خدمة  1.1

 .فقط التي تم شراؤها في بلد إقامتكو  عليها نصالحة للمنتجات املؤم Samsung Care+ خدمة  1.2

 املستعملة. سامسونجأجهزة  وال تشمل الجديدة، سامسونجألجهزة  فقط صالحة Samsung Care+ خدمة  1.3

املستخدمة التي  الجواالتعلى  ، وال تنطبقلالستخدام الشخص يمن قبلكم  تم شراؤهاالتي  على الجواالت تتطبق Samsung Care+ خدمة  1.4

 . ألغراض العمل أو التوظيف املقدمة لكأو 

 نج جلف لاللكترونيات.صالحة فقط لالجهزة املحمولة التي تم شراؤها من البضائع الرسمية من قبل شركة سامسو  1.5

 

 

 

 تعريفات .2

وستحمل نفس املعنى أدناه  على النحو املبين تم توضيحهاقد و محددة.  يمعان البوليصةالكلمات والعبارات الواردة في شروط وأحكام  تحمل بعض

 أينما ذكرت في الوثيقة.

 

 التعريف املصطلح

 التلفيات العرضية

يتوقف منتجك املؤمن عن العمل بشكل طبيعي وتتأثر قابليته لالستخدام  ،في وقت ومكان محددين

أو سالمته بسبب أخطاء املعالجة أو األحداث السائلة أو الخارجية غير املتوقعة وغير املقصودة. هذا 

 يشمل:

ؤثر الشاشة  تحطممثل  ،تلف الشاشة: تلف مادي• 
ُ
ويقتصر على  علهي على وظيفة املنتج املؤمن امل

أو  LCDت املكسورة أو الشاشة الزجاجية أو البالستيكية أو شاشة الشاشااألجزاء الالزمة إلصالح 

 الحساسات املثبتة بالشاشة

أو  الجهاز  من استخداميمنع وقد الشاشة  تلفياتبخالف  حدوثه: أي ضرر مادي يمكن أضرار أخرى 

 .على الشحن قدرته



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 التعريف املصطلح

 التلفيات السطحية
الجهاز أو تشغيله، بما في ذلك على سبيل املثال ال عمل ال يؤثر على وظائف  والتي ةغير الهيكلي األضرار 

 .العادي أو االستخدام العام البلىالحصر الخدوش والعالمات الناتجة عن 

 تلفيات ناتجة عن التعرض للسوائل
والظروف  ب السوائلانسكامن خالل  املنتج املؤمن بأي سوائل انغماسناتج عن ال هي صور التلف

 والظروف الجوية الطبيعية.الرطبة املناخية 

األعطال امليكانيكية أو الكهربية، فترة 

 ضمان ممددة

أس بخالف  ،لالستخدام العادي للمنتج واملزمع عملها وتوظفيها باملكونات الداخلية للجهاز فشل  تعني

 .استثناءات

 املنتج املؤمن حيث ُيقدر أن تكلفة اإلصالح ستتجاوز قيمة استبدال املنتج املؤمن عليه.تعني حالة  ما يتجاوز اإلصالح بصورة اقتصادية

 شهادة التأمين
ما هو املنتج وما نوعه وطرازه  ،املندرج تحت التغطية التأمينية املنتج الذي يحدد املستند يقصد به

 ونوع التغطية التأمينية وبداية ونهاية الفترة التأمينية.

 تعني الدولة التي يوجد بها منزلك الرئيس ي وتنفق أكثر من ستة أشهر من السنة. اإلقامةبلد 

 .البوليصةبموجب هذه  يتم تقديمهاصالحة سارية و كل مطالبة  نظير املحدد مسبًقا املستحق و املبلغ  رسوم تقديم املطالبة

 قانون حماية البيانات

فيما يتعلق بأي بيانات شخصية تتم معالجتها من قبل  ،بشأن حماية البيانات املعمول به هو القانون 

النظام بما في ذلك  ،البيانات الشخصية تلكيتعلق بمعالجة  وفيما ،هذه االتفاقية طرفيأي من 

من  أو غيرهالعامة البيانات(  القانون العاميحل محله و و ) EC/95/46األوروبي العام لحماية البيانات 

الخصوصية أو قانون وطني أو فيدرالي فيما يخص أمر تشريع أي حماية البيانات املعمول بها أو قوانين 

التمثيالت  ،وحسب االقتضاءبما في ذلك  ،اإلمارة املعمول بها أو املقاطعة  أو الوالية  ضمن نطاق

الصادرة من  توقواعد السلوك واملمارسااإلرشادية  واللوائحوالقرارات واملبادئ التوجيهية  والوكاالت

 وقت آلخر عن طريق املحاكم وسلطات حماية البيانات وغيرها من السلطات الحكومية السارية.

 النظام األوروبي العام لحماية البيانات
تطبيقها على جميع مواطني االتحاد  املزمع ية البيانات في االتحاد األوروبياللوائح العامة لحما تعني

 األوروبي أينما كانوا

 شهادة التأمين.ضمن  املعتمد للتأمين سامسونججوال يقصد به جهاز  املنتج املؤمن عليه

 القوانين

 (EU)األوروبي العام لحماية البيانات لوائح النظام أو  EC/95/46االتحاد األوروبي رقم  قانون يعني 

بجانب يمية وأي قوانين ولوائح محلية ومتطلبات تنظ قوانين ذات صلةوأي لوائح أو   2016/679

 في هذه االتفاقيةتقديم الخدمات على النحو املحدد لقواعد املمارسة املطبقة 

 .نحن أو أنتميعني  األطراف

 البيانات الشخصية
 ،EC/95/46رقم  النظام األوروبي لحماية البيانات بقوانين على النحو املحددتعني البيانات الشخصية )

 تحل محلها الالئحة العامة لحماية البيانات أو أي قانون أو الئحة أخرى سارية. وقد

 فترة التأمين
وتنتهي في تاريخ انتهاء  البوليصةشهًرا( تبدأ من تاريخ بدء  24)بحد أقص ى  البوليصةالتأمين بتعني مدة 

 .البوليصةوفًقا لشروط وأحكام  ،البوليصةصالحية 

 التأمين. بوليصةفي على النحو املوضح  Samsung Care+  تعني خدمات تأمين البوليصة

 تاريخ انتهاء البوليصة
في على النحو املوضح بمنتجك املؤمن عليه  ةالتأمين الخاص بوليصة إنتهاء سريان نفاذتعني تاريخ 

 التأمين. بوليصة

 تاريخ بدء البوليصة
 بوليصةفي على النحو املوضح بمنتجك املؤمن عليه  ةالتأمين الخاص بوليصة بداية سريان نفاذتعني تاريخ 

 التأمين.

 .تلك الوثيقةتعني الشروط املنصوص عليها في  شروط وأحكام البوليصة
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 التعريف املصطلح

  املحاذير
ملنع الفقد  أفعال أو  سلوكيات أي ما ظروف ضمنشخص ما  لسلوك واملتوقعة املناسبةجميع التدابير 

 .الجوالأو التلف العرض ي أو سرقة 

 األقساط التأمينية
والتي تشمل ضريبة قسط التأمين بالسعر السائد  ،دفعه مقابل البوليصة الخاصة بك املزمعتعني املبلغ 

 إن أمكن

 فترة االنقطاع
مع  سامسونجمين تأ خدماتالخاص بـتأمين التعني الفترة التي يمكنك خاللها تغيير رأيك وإلغاء غطاء 

 .وسارية بشرط عدم تقديم مطالبات صحيحة تاريخه حتى التراكمية التأمين أقساط قيمةاسترداد كامل 

 .سامسونج الخليج لإللكترونيات شركة تعني سامسونج

 مركز سامسونج للخدمات املعتمدة
الخدمات بموجب  لتوفير  سامسونجلجهات خارجية تم تعيينه من ِقبل  تابعو  معتمدمركز خدمة  تعني

 .البوليصةهذه 

 الحدود اإلقليمية نطاق البوليصة
اإلمارات العربية املتحدة  بدولةلحامل البوليصة  Samsung Care+  خدماتيعني املوقع الذي يوفر تغطية 

 وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.

 .للتأمين البحرينية الكويتيةشركة ال تعني نحن/ملكنا

 .التأمين ببوليصةتعني حامل البوليصة املذكور  أنت/أنتم/ملكك/ملكم

 

 استثناءات .3
 

 :بوليصة التأمين ال تشمل ما يلي

 . أي مطالبة لحدث يحدث خارج فترة التأمين.3.1

 املؤمن عليه في حالة: ال يتضمن منتجك. 3.2

 .الخاص به أو تشويهه أو تغييره( IMEIالجوال )معرف الهوية العاملية ألجهزة أ( تمت إزالة املنتج التسلسلي أو رقم 

 .يمكن عزوه إلى الحدث املطالب بهب( أي ضرر موجود مسبًقا ال 

 .د يؤدي إلى قيامك بتقديم مطالبةكنت على علم بش يء ق ،البوليصةج( في وقت شراء 

 .ؤمنةالتصميم أو التصنيع أو أي عيوب أخرى فيما يتعلق بسالمة املنتجات املأي عيوب في د( 

بما في ذلك التعديل على أي أجزاء داخلية أو  ،هـ( تم تغيير املنتج املؤمن عليه أو تعديله أو إصالحه بواسطة مركز خدمة غير معتمد من سامسونج

 أخرى(منطقة  قفل العمل ضمنإلغاء  ،على سبيل املثال ال الحصر ،نظام التشغيل )مثل

 .وتغير اللون والشقوق الصغيرةملنتج املؤمن عليه مثل الخدوش الذي ال يؤثر على وظائف التلف السطحي و( ا

 .وال مفر منه نتيجة البلى العاديز( التلف الذي يحدث بشكل طبيعي 

 .سامسونجوفًقا لتعليمات  منتجك املؤمن أو تشغيل تركيبح( لم يتم 

 ما لم يرد ذكر ذلك ،مثل البيانات أو املوسيقى أو الصور أو التطبيقات أو البرامج إلى "املنتج املؤمن" البديل ،محتوياتط( تثبيت أو إعادة شراء أي 

 من املنافع.على وجه التحديد باعتباره 

 ي( شراء منتجك املؤمن خارج بلد إقامتك.

 

 

 



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 

 األحداث أو الظروف التالية: ناتجة عن ةأو غير مباشر  ةمباشر  بصورةتكبدتها يتم التي  التعويضات واملصاريفال تغطي  البوليصة. هذه 3.3

  غير الغرض املخصص له.واستخدام املنتج املؤمن لغرض  ، والتي تتضمن التلفيات املقصودةأ( إساءة االستخدام

  الخالية من أي عيوب مسؤول عنها.والصيانة أو الخدمات اللوجيستية  التنظيف التقليديةب( 

 ، والتجاهل واإلهمال بشأن االستخدام سواء بقصد أو بدون قصداملطالبة املؤدي لتقديمج( اإلهمال الجسيم 

البيانات اإللكترونية التي يتم فقدها أو إتالفها ب الحاسب اآللي املوجودةفيروسات  ،على سبيل املثال ال الحصر ،مهما كان سببها ،عواقب ناتجةد( أي 

 ا أو إتالفها بطريقة أخرى أو تشويهها أو تغييره

 .مستخدم املنتج املؤمن بواسطة أو  من خاللكالعناية املعقولة سبل هـ( 

 بشكل غير قانوني أو تخرق أي حظر أو لوائح حكومية. تصرفكو( 

 احتياطات معقولة ملنع تلف املنتج املؤمن عليه. اتخاذز( عدم 

 ح( سرقة أو فقدان الجهاز.

 

 العامة االستثناءات. 3.4

 أيما كانت نوعهاارة املترتبة على ذلك أو الخس عدم االستخدام واالنتفاع بالجهاز أ( 

 فيضانات والصواعق واالنفجاراتي ضرر ناتج عن أحداث خارجية مثل الحرائق والأل  البوليصة عدم تغطيةب( 

سواء كان من صنع اإلنسان أو حدث بشكل  ،الكهرومغناطيس ي التيار النبض ي ،على سبيل املثال ال الحصر ،ج( األضرار الناجمة عن أو الناشئة عن

أو التلوث أو الضرر الناجم عن الحرب أو الغزو أو النشاط اإلشعاعي أو التسرب النووي أو التلوث الناجم عن األسلحة النووية  التفاعلأو  ،طبيعي

 أو الثورات أو الكوارث الطبيعية.

 

 بدء وانتهاء فترة التأمين .4

 .البوليصةوفًقا لبنود هذه  البوليصةفي تاريخ انتهاء  23:59وستنتهي الساعة  البوليصةمن تاريخ بدء  00:00حيز التنفيذ في الساعة  البوليصةتدخل 

 ؟البوليصة. متى ستنتهي 4.1

 .فإن عقد التأمين سينتهي أيًضا ،البوليصةلم يقم أي طرف بإلغاء  ما. 4.1.1

 (Samsung Care+ ) البوليصة شهًرا من تاريخ بدء 24( بعد 1

 للمطالبات. لسقف الوصول ( 2

 

 

 ؟البوليصة. هل يمكن تجديد 4.2

 للمنتج املؤمن عليه. البوليصة. ال يمكن تجديد هذه 4.2.1

  



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 ؟البوليصة. متى يمكن إنهاء 4.3

إذا كان سبب اإللغاء يرجع إلى عدم دفع القسط أو  ،يحق تقديم أي مطالبة أو استرداد أقساط التأمينولن  البوليصة. قد نقوم بإلغاء هذه 4.3.1

 :أو في حالة قيامك بما يلي ،البوليصةخرق بنود وشروط 

 تضليل الشركة أو خيانة األمانة أو توفير معلومات غير كاملة عند املطالبة بإلغاء البوليصة. *

 .معلوماتفي الكشف عن أي  االخفاقو أ التحريف والتضليل املتعمد *

 الخداع والغش املمارس على الشركة من قبلك. *

 

  ،قرار إنهاء بوليصتك التأمينية، فسيتم إخطارك كتابًيافي حال 

 

 السداد  .5

 .البوليصةوقت شراء بيتم دفع قسط التأمين مقدًما و قسط التأمين.  دفع. يجب 5.1

 . أين تدفع قسط التأمين الخاص بك:5.2

 .وقت االشتراك بخدمات التأمين من أجل الحصول على التغطية التأمينيةفي  مستحًقاقسط التأمين يصبح . 5.2.1

 

  طالبةاملكيفية تقديم  .6

 قد تختلف عن غيرها، ولكننا سنعتبر كل حالة فردية من املطالبات قبل اتخاذ قرارنا.كل مطالبة  ندرك بأن

 :سامسونجبشركة  التواصل مع. كيفية 6.1

 عن طريق: سامسونج. يمكنك االتصال بشركة 6.1.1

 أيام في األسبوع عن طريق االتصال ـ: 7 ،( الهاتف1

 توقيت االتصال  الرقم البلد

مساءً  10صباحا حتى  8  7267864-800 اإلمارات  

مساءً  9صباحا حتى  7  2255-800 قطر  

مساءً  9صباحا حتى  7  2255-183 الكويت  

مساءً  9صباحا حتى  7  4726-8000 البحرين  

مساءً  10صباحا حتى  8  72627-800 عمان  

 

 

 ./https://www.samsung.com/ae/support/service-center: املوقع على سامسونج( قائمة مراكز الخدمة املعتمدة من 2

 

 

 سنخبرك باملعلومات التي نحتاجها منك للمطالبة وكيفية معالجة مطالبتك. كحد أدنى سوف نطلب: ،سامسونج شركة. عندما تتصل بـ6.1.2



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 (IMEI)رقم  خاضع للتأمين لدى شركتنا( دليل على أن منتجك املؤمن عليه 1

 ( وصف للحادث الذي تسبب في التلف العرض ي أو االنهيار الكهربائي ملنتجك املؤمن عليه.2

 

 ؟يما يل . أين تجد6.2

 الخاص بك:( IMEIالهوية العاملية ألجهزة الجوال ). رقم 6.2.1

منتجك املؤمن عليه أو من خالل االنتقال إلى إعدادات املنتج ب  #06#*الخاص بمنتجك املؤمن عليه عن طريق إدخال  IMEIيمكنك العثور على رقم 

من عند شرائه وقد تكون على ظهر منتجك املؤمن عليه. قد يكون مزود الشبكة املؤمن عليه. تجدر اإلشارة أيًضا إلى الوثائق املرفقة مع منتجك املؤ 

 الخاص بك قادًرا أيًضا على توفيره لك.

 

 

 الكهربائية؟ أو أو األعطال امليكانيكية  الناتجة عن التعرض للسوائلالعرضية أو األضرار  التلفيات. كيف يتم تحديد وتغطية 6.3

 

بمراجعة مطالبتك. لكي تكون  سامسونجن إذا كان بإمكاننا تسوية مطالبتك بعد قيام مركز الخدمة املعتمد من . سنخبرك في أقرب وقت ممك6.3.1

 يجب أال ترتب إصالًحا بشكل منفصل دون موافقتنا. ،مطالبتك مؤهلة

لة أو األعطال امليكانيكية / الكهربائية . يجب عليك تقديم مطالبتك بالكامل وبصدق. يتيح لنا ذلك تحديد األضرار العرضية أو األضرار السائ6.3.2

 بشكل صحيح.

 عن التلف العرض ي أو التلف السائل أو 6.3.3
ً
يحق  ،الفشل أو اإلخفاق بالوظائف امليكانيكية أو الكهربية للجهاز. عندما يكون شخص آخر مسؤوال

 لنا استرداد التكاليف التي تكبدناها )أي إلصالح أو استبدال العنصر( من هذا الشخص اآلخر.

 

 ؟ما نريده منك. 6.4

 . ضمان الوصول إلى منتجك املؤمن عليه:6.4.1

من املهم أن تتصل بمزود الشبكة لتعطيل أي ميزات أمان )على  ،. في حالة التلف العرض ي أو التلف السائل أو االنهيار امليكانيكي / الكهربائي6.4.2

( أو البرامج أو التطبيقات أو غيرها من الوسائل التي تتوقف لنا الوصول إلى املنتج املؤمن PINاألقفال أو رموز املرور الشخصية أو أرقام  ،سبيل املثال

 الخاص بك.

 

 اسب:في الوقت املن سامسونج. ضمان اتصالك بشركة 6.4.3

الكهربائي في أقرب وقت ممكن حتى يمكن إصالح  أو امليكانيكي  العطلأو  الناتج عن التعرض للسوائلاإلبالغ عن التلف العرض ي أو التلف  نرغب منك

التلف فترة وقوع املنتج املؤمن عليه. إذا كان هناك تأخير غير معقول بين باملنتج املؤمن عليه بحيث ال يؤدي التلف العرض ي إلى مزيد من التدهور 

تسوية و  إعادة ترتيبلنا  فيحق ،سامسونجوإخطار شركة وبين توقيت الكهربائي  أو امليكانيكي  العطلأو  الناتج عن التعرض للسوائلالتلف العرض ي أو 

 بسبب التأخير. التكاليف املتكبدة علينامطالبتك في حالة زيادة 

 

 

 



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 . إرسال منتجك املؤمن أو معلوماته:6.4.4

 
ً
شركة  أو تقديم أي معلومات إضافية تطلبها منك سامسونجيوًما لتمكينك من إرسال منتجك املؤمن له إلى  60ملدة  سارية ونشطةبقي مطالبتك سن

فستحتاج إلى إعادة تسجيل مطالبتك من  ،يوًما 60بعد  سامسونج. إذا لم تكن قد قدمت املنتج املؤمن له أو املعلومات اإلضافية إلى سامسونج

 بداية.ال

 

 . النسخ االحتياطي للبيانات الخاصة بك:6.4.5

املنتجات املؤمنة املرسلة إلصالحها من جميع البيانات قبل اتخاذ أي إجراء من جانب موظفي مراكز الخدمة املعتمدين من  بيانات كافة سيتم مسح

مراكز الخدمة املعتمدة من شركة سامسونج و كان سببها. مسؤولية فقدان أي بيانات مهما  سامسونجسامسونج ألغراض السرية. ال تتحمل شركة 

الخاصة بك أو بطاقة الذاكرة أو أي وسائط تخزين أخرى أو ممتلكات تخصك لم تتم إزالتها من  SIMاملسؤولية عن بطاقة  لن تتحملسامسونج 

مسؤول عن إدارة أو دعم أو حماية بيانات منتجك املؤمن فأنت  ،املنتج املؤمن عليه قبل إرسالها لإلصالح. قبل إرسال منتجك املؤمن عليه لإلصالح

 عليه من الضياع أو التلف.

 

 

 اإلفصاح. منع التصريح الخاطئ وعدم 6.5

في حالة ال يجوز لنا تقديم املساعدة أو التغطية و  طالبة.املتقديم عند و  البوليصة. يجب عليك تزويدنا بمعلومات كاملة ودقيقة عند شراء 6.5.1

 معلومات غير صحيحة أو غير كاملة. ويشمل ذلك عدم التعاون في تسوية الدعوى أو الفشل في نقل معلومات أو تغييرات مهمةبلنا  تزويدك

 

في حالة قيامك أو  بأي شكل من األشكال أو مزورة أو لها طابع االحتيال بة غير صحيحة. إذا قدمت أو أي شخص يتصرف نيابة عنك مطال6.5.2

. قد نقوم أيًضا باسترداد تكلفة أي البوليصةاملزايا وأي أقساط دفعتها عن  كافةفستفقد  ،مطالبة بأي بيان أو مستند كاذب أو احتيالي بدعم أي

ندات واكتشفنا الحًقا أنها احتيالية. إذا زودتنا عن طريق االحتيال بمعلومات أو بيانات أو مست البوليصةمطالبات ناجحة قمنا بتسويتها بموجب هذه 

 االحتيال.و  هيئات مكافحة التزوير فقد نقوم بتسجيلها في قواعد بيانات املطالبات وتبادل هذه املعلومات مع  ،مزورة

 

 . التأمينات املتعددة6.6

إخطارنا فيجب عليك  ،. إذا كان يحق لك الحصول على تعويض بموجب بوليصة تأمين أخرى أو مخطط أو التزام عام ناش ئ عن قانون أو الئحة6.6.1

 بموجب هذه  ،وقد نرفض التغطية. ومع ذلك
ً
لألضرار التي ال تغطيها بوليصة التأمين األخرى أو  البوليصةسنقوم بتغطيتك عندما تكون مؤهال

 املخطط العام أو االلتزام القانوني الناش ئ عن قانون أو الئحة.

تعيين إذا كان ذلك ممكًنا من الناحية القانونية حقك في الحصول على تعويض فأنت تقوم ب ،. إذا قمنا بتقديم تغطية مقدمة بناًء على طلبك6.6.2

 قانون أو الئحة.أي بموجب بوليصة تأمين أخرى أو مخطط عام أو أي التزام قانوني ناش ئ عن 

فيجب عليك فقط تقديم املطالبة إلى شركة تأمين واحدة وتقديم تفاصيل أي تأمين  ،أكثر من تأمين يغطيك لنفس الخسارة كنت تمتلك. إذا 6.6.3

 آخر إلى ذلك املؤمن. سيتصلون بعد ذلك بأي شخص آخر كان سيؤمن هذا الحدث للمساهمة في التكاليف.

  



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 االستفسارات والشكاوى . 7

(. أسهل طريقة لالتصال والتي ستتعامل مع استفساراتك أو شكواك) ونجسامس شركةفيرجى االتصال بـ ،في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى . 7.1

 :األرقام التالية على سامسونجبـ

 

 توقيت االتصال  الرقم البلد

مساءً  10صباحا حتى  8  7267864-800 اإلمارات  

مساءً  9صباحا حتى  7  2255-800 قطر  

مساءً  9صباحا حتى  7  2255-183 الكويت  

مساءً  9صباحا حتى  7  4726-8000 البحرين  

مساءً  10صباحا حتى  8  72627-800 عمان  

 

 

 ./https://www.samsung.com/ae/support/service-center ،أو التواصل على املوقع اإللكتروني. 7.2

 

التعامل مع تعليقاتك   IMEIرقم  وسيدعم ،لضمان معالجة استفسارك على الفور. عند تقديم اسمك ما في وسعهاكل  سامسونج. ستبذل 7.3

 أكثر كفاءة. بصورة

  



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 . حدود املسؤولية8

مسؤولية أي  سامسونجبموجب هذه الخطة على الوفاء بمطالبات الخدمة املعتمدة من الواليات املتحدة. ال تتحمل  سامسونجتقتصر مسؤولية 

مسؤولين  سامسونجلن نكون نحن أو  ،أو املعلومات األخرى املخزنة على جهازك أ. في أي حال من األحوال أي وسائطأو  فقدان للبرامج أو البيانات

على سبيل  ،بما في ذلك ،Samsung Care+ ببرنامج  ،أو تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر ،تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي أضرار ناتجة عن

 ،. تقتصر مسؤوليتنابكونها غير قابلة لالسترداد أو  ،االوصول إليهأو تيسير لها إذا تركت بيانات على جهازك  أي أضرار قد تتعرض ،املثال ال الحصر

 .شهر 24خالل  مطالبة 2الحد األقص ى لعدد على أال تتجاوز  ،3خضع لالستثناءات املنصوص عليها في املادة نبجهازك و  ،البوليصةفيما يتعلق بهذه 

 

 الشخصية . الخصوصية والبيانات9

نتبع قواعد حماية البيانات الخاصة باالتحاد س ،تلك البياناتعند جمع ومعالجة واستخدام ، و عنايةحرص و نتعامل مع بياناتك الشخصية بس

 األوروبي.

قد نستخدم بياناتك الشخصية ملنع ومكافحة الغش واالمتثال لاللتزامات القانونية. قد نقوم بتبادل بياناتك الشخصية مع  ،. باإلضافة إلى ذلك9.1

االحتيال وقواعد بيانات املطالبات ألغراض االكتتاب ومنع الغش. يجوز لنا تقديم  وهيئات مكافحة التزوير هيئات إدارة الصناعة والجهات املنظمة 

 .االقتضاء أو السماح بها بموجب القانون  حسبصية إلى اآلخرين بياناتك الشخ

 

فيرجى االتصال بنا مباشرة  ،الحقوق  االنتفاع بتلك. لديك الحق في طلب تصحيح نسخة البيانات الشخصية التي نحتفظ بها. إذا كنت ترغب في 9.2

 .التأمين الخاصة بك بوليصةالواردة في  األرقامعبر 

 

بما في  ،منتجات التأمين تتوفر فيهاقوانين حماية البيانات املحلية في كل بلد ب ذات الصلةالقوانين التابعة لنا بأن نلتزم بجميع  نتعهد نحن والشركات

 جميع هذه االلتزامات القانونية املتعلقة بحماية البيانات الشخصية. ،ذلك على سبيل املثال ال الحصر

 

سيتم  ، أنهبيعات وإدارة املطالباتامل معامالتاستخدامها وتخزينها أثناء به وبسبل صية املتعلقة نضمن للطرف اآلخر أن جميع البيانات الشخ

حماية البيانات  لقوانينبه في جميع األوقات وفًقا وسنحتفظ  وسنحصل عليهإخطار مطلوب أي  وأننا سنوفر  ،الحصول عليها بطريقة عادلة وقانونية

عتبر مالئمة املحلية )إن وجدت( 
ُ
االقتضاء  حسب ،يضمن كل طرف من األطراف ،. عالوة على ذلكالبوليصةألداء التزاماتها بموجب هذه والتي ت

 الحصول على جميع املوافقات الالزمة منك ملعالجة بياناتك الشخصية فيما يتعلق بمنتجات التأمين. ،ةاملحلي القوانينبموجب و 

 

 :، بالقيام بما يليأو استخدام البيانات الشخصية بجمع ،البوليصةبموجب هذه  ،نتعهد

 

وسوف  ،لن يتم استخدام أي بيانات شخصية متعلقة بك إال لغرض توفير منتجات التأمين وإدارة املطالبات والخدمات ذات الصلةأنه  .أ

االمتثال للتوجيه  ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،تمتثل لاللتزامات املتعلقة بحماية البيانات الشخصية املطلوبة في كل بلد معين

( في االتحاد األوروبي. يتم تضمين أي متطلبات إضافية GDPRمن الالئحة العامة لحماية البيانات ) 2018مايو  25 وبتاريخ نفاذاألوروبي 

 هذه االتفاقية. ضمنلحماية البيانات تتطلبها قوانين بلد معين 

لتزامات بموجب القوانين املعمول بها وعلى وجه التحديد قوانين حماية البيانات بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر االمتثال لجميع اال .ب

 جميع االلتزامات القانونية املتعلقة بحماية البيانات.



 

                                                     
 مدعوم بواسطة :

 .معالجة البيانات الشخصية لغرض أداء التزاماتها بموجب هذه البوليصة .ج

ة ألي طرف ثالث بخالف موظفينا أو املمثلين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات الشخصية من الكشف عن البيانات الشخصي عدم .ح

 أجل أداء واجباتهم بموجب هذه البوليصة.

 تنفيذ جميع التدابير الفنية والتنظيمية الالزمة أو املناسبة .ه

 

 الخدمات معالجتها من خالل توفير ( لحماية أمن وسرية البيانات الشخصية التي تتم 1)

 .أو املعالجة الولوجأو ( لحماية البيانات الشخصية من التدمير العرض ي أو غير القانوني أو الفقدان العرض ي أو التغيير أو الكشف غير املصرح به 2)

كشف عن االسم املستعار بما في ذلك حسب االقتضاء: )أ( ال ،( وفًقا ملا تقتضيه قوانين حماية البيانات لضمان مستوى األمان املناسب للمخاطر3)

)ب( القدرة على ضمان استمرار سرية ونزاهة وتوافر ومرونة أنظمة وخدمات املعالجة )ج( القدرة على استعادة توافر  ،وتشفير البيانات الشخصية

لضمان والحفاظ على ظيمية بانتظام و )د( عملية الختبار وتقييم فعالية التدابير التقنية والتن البيانات الشخصية والوصول إليها في الوقت املناسب

 معالجة البياناتأمن 

 

سنقوم بتدمير نسخ موجودة من هذه البيانات الشخصية بشكل آمن إال إذا لزم األمر لالحتفاظ بهذه البيانات  ،البوليصة. عند إنهاء أو انتهاء هذه و

يجب االحتفاظ بهذه البيانات الشخصية للفترة املطلوبة  ،ه الحالةالشخصية بشكل صارم ألغراض االمتثال للقانون واللوائح املعمول بها في هذ

 بموجب القوانين املعمول بها.

 

 القوانين املعمول بها. 10

ستكون باللغة اإلنجليزية.  البوليصةوجميع املراسالت والوثائق املتعلقة بهذه  الكويتسيتم تطبيق قانون دولة  ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك

 االختصاص الحصري. الكويتيكون ملحاكم دولة  ،البوليصةفي حالة وجود نزاع بشأن شروط وأحكام هذه 

 

 الوضع التنظيمي للشركة. 11

 

 الكويت 13128، الصفاة ص.ب   .نللتأمي البحرينية الكويتيةشركة المن قبل  البوليصةتم ضمان هذه 

 



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 Samsung Care+ للبحرين 

 

 )مترجم للعربية( اللغة اإلنجليزية إصدار - البوليصةشروط وأحكام 

 

"شروط وأحكام  سامسونج كير بلس بوليصة صف وتضع األحكام التي تحكم وتنظمت هذا املستندالبنود والشروط )"الشروط واألحكام"( الواردة في 

 ".البوليصة

عد 
ُ
)"املنتج  وملحقاته الداخلية سامسونج جوالل الشاملوالضمان  غير املقصود العرض ي الضرر مخاطر  لتغطية" بوليصة تأمين سامسونج كير بلس"ت

الخدمات اإلدارية  ألغراض مع شركة سامسونج وقد شرعنا بالتعاون (. "نحن" "الشركة)" البحرين -شركة أورينت للتأمين  بضماناملؤمن عليه"( 

برجاء ) سامسونج كير بلسبوليصة  تحتاملطالبات والطلبات  ومعالجةتفقد  والتي تتضمن ،سامسونج كير بلس خدماتبـ فيما يتعلق وتقديم الدعم

 كيفية تقديم مطالبة(.: 6رقم  الفقرة تفقد

 .اسمكم"/"جهتكم سيتم اإلشارة إليكم بهذه الوثيقة باسم ،البوليصةهذه الشروط واألحكام الخاصة بتخدم ألغراض و 

)"املوقع اإللكتروني"(  الشبكةعلى  سامسونجأنت توافق على جمع معلوماتك الشخصية من خالل موقع  ،بموافقتك على هذه الشروط واألحكام

 املوقع اإللكترونياملتوفرة على و  الخصوصية الخاصة بالشركةوفًقا لهذه الشروط واألحكام وسياسة 

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

 .سامسونج الخليج لإللكترونياتشركة تعني " سامسونجكلمة " ،االتفاقية وضمن سياق هذه

 

 حادث يمكن اعتباره عيبوإذا كان منتجك املؤمن عليه ال يعمل، ولم يتعرض ألي . البوليصةنوافق على تأمين منتجك وفًقا لشروط وأحكام 
ً
 ،صناعًيا ا

 املستهلك.حماية حقوق قانونية بموجب قانون ل خاضععامين أو قد تكون  مدتهاضمان محدود  تأمينًيا ضمن فترةتتم تغطيته و 

 

التي ال تؤثر على وظيفة املنتج املؤمن عليه مثل و  األضرار او التلفيات السطحية لن تغطي سامسونج كير بلس بأن بوليصة تأمين ومن الجدير بالذكر 

اتخاذ جميع االحتياطات املعقولة  عليك يجبو املنتج املؤمن عليه.  عمل أو التشققات التي ال تؤثر على وظائفغيير اللون ت ،الشروخ ،الخدوش

 لمنتج املؤمن عليه.ل ضرر حدوث أي  دون للحيلولة 

 

بعناية  البوليصة الشروط واألحكام الواردة بهذهعليك قراءة  ينبغي ،اوكيفية عمله سامسونج كير بلسضمان  من الفهم واإلدراك لخدماتملزيد و 

 وكيفية تغيير  املطالبة تقديموكيفية  ،سامسونج كير بلسل مدى التغطية التأمينيةوالتي تحدد  وثيقة البوليصةأحكام وبنود وحرص مع االحتفاظ ب

: الشبكةعلى  سامسونجعلى موقع  التواصل معنايرجى  ،أي استفساراتوفي حالة وجود . إنهاء العقد بينك وبين الشركةأو 

www.samsung.com/support. 

 

  وشهادة التأمين  البوليصةشروط وأحكام 
ُ
 .املبرم بيننا وبينكمعقد التأمين شكل ت

  

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


 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 

 ملخص تغطية كير بلس:

 

 & سنة تمديد ضمان أو أضرار التعرض للسوائل العرضية األضرار ضد  سنة( 2)ضمان تأميني 

 )مغطاة( التلف العرض ي والتعرض للسوائل

 العرضية فقط األضرار نظير  دينار بحريني 19 رسوم تقديم املطالبة

 )مغطاة( %(80حالة البطارية )أقل من 

 )مغطاة للعام الثاني( (1تمديد فترة الضمان لعام واحد ) 

 شهًرا 24مطالبة خالل  2عدد  نطاق التأمينحدود 

 

   طريقة الدفع املتاحة في  بواسطة سامسونجبواسطة مركز الخدمة املعتمد من  تحصيلهاسيتم و . دينارا بحرينيا 19املطالبة  تقديمرسوم

 .بصورة فردية لكل مطالبة سارية وصالحة على حداوسيتم تحصيلها  مملكة البحرين

 

 30 من الخدمات ملدةيمكنك االستفادة  ،عليه فيه شراء منتجك املؤمن تمفي نفس الوقت الذي  سامسونج كير بلس بوليصةئك في حالة عدم شرا

أو  لبائع منتجك املؤمن عليهالرجوع يجب عليك  ،. في هذه الحالةعليه بتاريخ شراء خدمات سامسونج كير بلسيوًما من تاريخ شراء املنتج املؤمن 

  عليه نتجك املؤمنمل ه ينبغيالعلم بأن. يرجى سامسونج خدماتمركز  إلىمباشرة الذهاب 
ً
 سامسونج كير بلسخدمات  لالستفادة منأن يكون مؤهال

 عامة(.الستثناءات اال  3والفقرة.  الشروط العامة للتأهل والصالحية،. 1انظر البند  ،مثال)

 

سيتم استخدام و إصالح أو استبدال منتجك املؤمن عليه. أمر  شركة سامسونج ستتولى ،هاوفًقا لتقدير و  ،ة سامسونجفي حالة تقديم مطالبة لشرك

ا لشركة سامسونج.ال يمكن إصالحهااألجهزة التي  أو  استبدلتها سامسونجاألجزاء واملواد التالفة التي إن قطع الغيار األصلية. 
ً
 ، تصبح ملك

 

أو  البديل جديًداوسيكون الجهاز . فسيتم استبدال املنتج بأكمله ،قابل لإلصالح اقتصادياكونه غير في مطالبتك وكان املنتج املؤمن  في حالة قبول 

مطالبتك )ال يمكن ضمان نفس  تقديم وقتباملتوفر تجارًيا أو  عليه نفس النموذج أو أقرب طراز مكافئ للمنتج املؤمنوبتم تجديده( سي) مثل الجديد

حقوقك القانونية وأي  لن تتأثر ا، املؤمن عليه سامسونج كير بلس لخدماتمن املنتج األصلي الفترة املتبقية  ضمنالجهاز البديل  وسيتوفر اللون(. 

 .سامسونج كير بلسبموجب ضمانات  أخرى حقوق 

 

  ضمن سقف نطاق التأمين سامسونج كير بلساملنتج املؤمن عليه بموجب  تبديليخضع التزامنا بإصالح أو. 

 

  إلى مالك جديد خالل فترة التأمين.  عليه منتجك املؤمن انتقالحتى عند  سارية النفاذ وصالحة التطبيق ر بلسسامسونج كي خدمات تكون

 سامسونج جهاز إلى أحدث إصدار من طراز  واإلضافات وتصبح األجهزة قابلة للتحديثالعلم بأن بوليصة التأمين الخاصة بالخدمات يرجى 

سيتم احتساب عالوة  ،حقوق تغطيتك التأمينيةفي حالة نقل و. استنفاذ عدد املطالبات الفعليةوذلك في حالة عدم  تأمين جديدة، لفترة

 نسبًيا وفًقا لذلك.

 



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر ب شركة سامسونجالخدمة املعتمدة من  بمراكز  سامسونج كير بلسمطالبات يمكن معالجة 

 والكويت.

  



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 

 

 العامة للصالحيةالشروط  .1

 .لسن القانونية بموجب القوانين املحلية املعمول بها في بلد إقامتهمل البالغينصالحة لألفراد  سامسونج كير بلسخدمة  1.1

 .فقط التي تم شراؤها في بلد إقامتكو  عليها نصالحة للمنتجات املؤم سامسونج كير بلسخدمة  1.2

 املستعملة. سامسونجأجهزة  وال تشمل الجديدة، سامسونجألجهزة  فقط صالحة سامسونج كير بلسخدمة  1.3

املستخدمة التي  الجواالتعلى  ، وال تنطبقلالستخدام الشخص يمن قبلكم  تم شراؤهاالتي  على الجواالت تتطبق سامسونج كير بلسخدمة  1.4

 . ألغراض العمل أو التوظيف املقدمة لكأو 

 الرسمية من قبل شركة سامسونج جلف لاللكترونيات.صالحة فقط لالجهزة املحمولة التي تم شراؤها من البضائع  1.5

 

 

 تعريفات .2

وستحمل نفس املعنى أدناه  على النحو املبين تم توضيحهاقد و محددة.  يمعان البوليصةالكلمات والعبارات الواردة في شروط وأحكام  تحمل بعض

 أينما ذكرت في الوثيقة.

 

 التعريف املصطلح

 التلفيات العرضية

يتوقف منتجك املؤمن عن العمل بشكل طبيعي وتتأثر قابليته لالستخدام  ،محددينفي وقت ومكان 

أو سالمته بسبب أخطاء املعالجة أو األحداث السائلة أو الخارجية غير املتوقعة وغير املقصودة. هذا 

 يشمل:

ؤثر الشاشة  تحطممثل  ،تلف الشاشة: تلف مادي• 
ُ
ويقتصر على  يهعل على وظيفة املنتج املؤمن امل

أو  LCDت املكسورة أو الشاشة الزجاجية أو البالستيكية أو شاشة الشاشااألجزاء الالزمة إلصالح 

 .الحساسات املثبتة بالشاشة

أو  الجهاز  وقد يمنع من استخدامالشاشة  تلفياتبخالف  حدوثه: أي ضرر مادي يمكن أضرار أخرى 

 .على الشحن قدرته

 التلفيات السطحية
الجهاز أو تشغيله، بما في ذلك على سبيل املثال ال عمل ال يؤثر على وظائف  والتي ةغير الهيكلي األضرار 

 .العادي أو االستخدام العام البلىالحصر الخدوش والعالمات الناتجة عن 

 تلفيات ناتجة عن التعرض للسوائل
والظروف  ب السوائلانسكامن خالل  املنتج املؤمن بأي سوائل انغماسناتج عن ال هي صور التلف

 والظروف الجوية الطبيعية.الرطبة املناخية 

األعطال امليكانيكية أو الكهربية، فترة 

 ضمان ممددة

أس بخالف  ،لالستخدام العادي للمنتج واملزمع عملها وتوظفيها باملكونات الداخلية للجهاز فشل  تعني

 .استثناءات

 املنتج املؤمن حيث ُيقدر أن تكلفة اإلصالح ستتجاوز قيمة استبدال املنتج املؤمن عليه.تعني حالة  ما يتجاوز اإلصالح بصورة اقتصادية

 شهادة التأمين
ما هو املنتج وما نوعه وطرازه  ،املندرج تحت التغطية التأمينية املنتج الذي يحدد املستند يقصد به

 ونوع التغطية التأمينية وبداية ونهاية الفترة التأمينية.

 تعني الدولة التي يوجد بها منزلك الرئيس ي وتنفق أكثر من ستة أشهر من السنة. اإلقامةبلد 

 .البوليصةبموجب هذه  يتم تقديمهاصالحة سارية و كل مطالبة  نظير املحدد مسبًقا املستحق و املبلغ  رسوم تقديم املطالبة



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 التعريف املصطلح

 قانون حماية البيانات

فيما يتعلق بأي بيانات شخصية تتم معالجتها من قبل  ،بشأن حماية البيانات املعمول به هو القانون 

النظام بما في ذلك  ،البيانات الشخصية تلكيتعلق بمعالجة  وفيما ،هذه االتفاقية طرفيأي من 

من  أو غيرهالعامة البيانات(  القانون العاميحل محله و و ) EC/95/46األوروبي العام لحماية البيانات 

الخصوصية أو قانون وطني أو فيدرالي فيما يخص أمر تشريع أي حماية البيانات املعمول بها أو قوانين 

التمثيالت  ،وحسب االقتضاءبما في ذلك  ،اإلمارة املعمول بها أو املقاطعة  أو الوالية  ضمن نطاق

الصادرة من  توقواعد السلوك واملمارسااإلرشادية  واللوائحوالقرارات واملبادئ التوجيهية  والوكاالت

 وقت آلخر عن طريق املحاكم وسلطات حماية البيانات وغيرها من السلطات الحكومية السارية.

 النظام األوروبي العام لحماية البيانات
تطبيقها على جميع مواطني االتحاد  املزمع ية البيانات في االتحاد األوروبياللوائح العامة لحما تعني

 .األوروبي أينما كانوا

 شهادة التأمين.ضمن  املعتمد للتأمين سامسونججوال يقصد به جهاز  املنتج املؤمن عليه

 القوانين

 (EU)األوروبي العام لحماية البيانات لوائح النظام أو  EC/95/46االتحاد األوروبي رقم  قانون يعني 

بجانب يمية وأي قوانين ولوائح محلية ومتطلبات تنظ قوانين ذات صلةوأي لوائح أو   2016/679

 في هذه االتفاقيةتقديم الخدمات على النحو املحدد لقواعد املمارسة املطبقة 

 .نحن أو أنتميعني  األطراف

 البيانات الشخصية
 ،EC/95/46رقم  النظام األوروبي لحماية البيانات بقوانين على النحو املحدد تعني البيانات الشخصية

 تحل محلها الالئحة العامة لحماية البيانات أو أي قانون أو الئحة أخرى سارية. وقد

 فترة التأمين
وتنتهي في تاريخ انتهاء  البوليصةشهًرا( تبدأ من تاريخ بدء  24)بحد أقص ى  البوليصةالتأمين بتعني مدة 

 .البوليصةوفًقا لشروط وأحكام  ،البوليصةصالحية 

 التأمين. بوليصةفي على النحو املوضح  سامسونج كير بلس خدمات تأمينتعني  البوليصة

 تاريخ انتهاء البوليصة
في على النحو املوضح بمنتجك املؤمن عليه  ةالتأمين الخاص بوليصة إنتهاء سريان نفاذتعني تاريخ 

 التأمين. بوليصة

 تاريخ بدء البوليصة
 بوليصةفي على النحو املوضح بمنتجك املؤمن عليه  ةالتأمين الخاص بوليصة بداية سريان نفاذتعني تاريخ 

 التأمين.

 .تلك الوثيقةتعني الشروط املنصوص عليها في  شروط وأحكام البوليصة

  املحاذير
ملنع الفقد  أفعال أو  سلوكيات أي ما ظروف ضمنشخص ما  لسلوك واملتوقعة املناسبةجميع التدابير 

 .الجوالأو التلف العرض ي أو سرقة 

 األقساط التأمينية
والتي تشمل ضريبة قسط التأمين بالسعر السائد  ،دفعه مقابل البوليصة الخاصة بك معز املتعني املبلغ 

 .إن أمكن

 فترة االنقطاع
مع  سامسونجتأمين  خدماتالخاص بـتأمين التعني الفترة التي يمكنك خاللها تغيير رأيك وإلغاء غطاء 

 .وسارية بشرط عدم تقديم مطالبات صحيحة تاريخه حتى التراكمية التأمين أقساط قيمةاسترداد كامل 

 .سامسونج الخليج لإللكترونيات شركة تعني سامسونج

 مركز سامسونج للخدمات املعتمدة
الخدمات بموجب  لتوفير  سامسونجلجهات خارجية تم تعيينه من ِقبل  تابعو  معتمدمركز خدمة  تعني

 .البوليصةهذه 

 الحدود اإلقليمية نطاق البوليصة
اإلمارات العربية املتحدة  بدولةلحامل البوليصة  بلس كير  سامسونج خدماتيعني املوقع الذي يوفر تغطية 

 وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 التعريف املصطلح

 .البحرين -شركة أورينت للتأمين  تعني نحن/ملكنا

 .التأمين ببوليصةتعني حامل البوليصة املذكور  أنت/أنتم/ملكك/ملكم

 

  



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 

 استثناءات .3
 

 :بوليصة التأمين ال تشمل ما يلي

 . أي مطالبة لحدث يحدث خارج فترة التأمين.3.1

 

 املؤمن عليه في حالة: ال يتضمن منتجك. 3.2

 .الخاص به أو تشويهه أو تغييره( IMEIألجهزة الجوال )معرف الهوية العاملية أ( تمت إزالة املنتج التسلسلي أو رقم 

 .يمكن عزوه إلى الحدث املطالب بهب( أي ضرر موجود مسبًقا ال 

 .د يؤدي إلى قيامك بتقديم مطالبةكنت على علم بش يء ق ،البوليصةج( في وقت شراء 

 .جات املؤمنةالتصميم أو التصنيع أو أي عيوب أخرى فيما يتعلق بسالمة املنتأي عيوب في د( 

بما في ذلك التعديل على أي أجزاء داخلية أو  ،هـ( تم تغيير املنتج املؤمن عليه أو تعديله أو إصالحه بواسطة مركز خدمة غير معتمد من سامسونج

 .أخرى(منطقة  قفل العمل ضمنإلغاء  ،على سبيل املثال ال الحصر ،نظام التشغيل )مثل

 .وتغير اللون والشقوق الصغيرةالذي ال يؤثر على وظائف املنتج املؤمن عليه مثل الخدوش لتلف السطحي و( ا

 .وال مفر منه نتيجة البلى العاديز( التلف الذي يحدث بشكل طبيعي 

 .سامسونجوفًقا لتعليمات  منتجك املؤمن أو تشغيل تركيبح( لم يتم 

 ما لم يرد ذكر ذلك ،املوسيقى أو الصور أو التطبيقات أو البرامج إلى "املنتج املؤمن" البديل مثل البيانات أو  ،محتوياتط( تثبيت أو إعادة شراء أي 

 من املنافع.على وجه التحديد باعتباره 

 ي( شراء منتجك املؤمن خارج بلد إقامتك.

 

 األحداث أو الظروف التالية: ناتجة عن ةأو غير مباشر  ةمباشر  بصورةتكبدتها يتم التي  التعويضات واملصاريفال تغطي  البوليصة. هذه 3.3

  غير الغرض املخصص له.واستخدام املنتج املؤمن لغرض  ، والتي تتضمن التلفيات املقصودةأ( إساءة االستخدام

  الخالية من أي عيوب مسؤول عنها.والصيانة أو الخدمات اللوجيستية  التنظيف التقليديةب( 

 .، والتجاهل واإلهمال بشأن االستخدام سواء بقصد أو بدون قصدالبةاملط املؤدي لتقديمج( اإلهمال الجسيم 

البيانات اإللكترونية التي يتم فقدها أو إتالفها ب الحاسب اآللي املوجودةفيروسات  ،على سبيل املثال ال الحصر ،مهما كان سببها ،عواقب ناتجةد( أي 

 .أو تشويهها أو تغييرها أو إتالفها بطريقة أخرى 

 .مستخدم املنتج املؤمن بواسطة أو  من خاللكالعناية املعقولة سبل هـ( 

 بشكل غير قانوني أو تخرق أي حظر أو لوائح حكومية. تصرفكو( 

 احتياطات معقولة ملنع تلف املنتج املؤمن عليه. اتخاذز( عدم 

 ح( سرقة أو فقدان الجهاز.

 

 العامة االستثناءات. 3.4

 .أيما كانت نوعهاارة املترتبة على ذلك أو الخس ز عدم االستخدام واالنتفاع بالجهاأ( 

 .فيضانات والصواعق واالنفجاراتي ضرر ناتج عن أحداث خارجية مثل الحرائق والأل  البوليصة عدم تغطيةب( 



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

سواء كان من صنع اإلنسان أو حدث بشكل  ،الكهرومغناطيس ي التيار النبض ي ،على سبيل املثال ال الحصر ،ج( األضرار الناجمة عن أو الناشئة عن

أو التلوث أو الضرر الناجم عن الحرب أو الغزو أو النشاط اإلشعاعي أو التسرب النووي أو التلوث الناجم عن األسلحة النووية  التفاعلأو  ،طبيعي

 أو الثورات أو الكوارث الطبيعية.

  



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 

 بدء وانتهاء فترة التأمين .4

 .البوليصةوفًقا لبنود هذه  البوليصةفي تاريخ انتهاء  23:59وستنتهي الساعة  البوليصةمن تاريخ بدء  00:00في الساعة  حيز التنفيذ البوليصةتدخل 

 ؟البوليصة. متى ستنتهي 4.1

 .فإن عقد التأمين سينتهي أيًضا ،البوليصةلم يقم أي طرف بإلغاء  ما. 4.1.1

 .(كير بلسسامسونج ) البوليصةشهًرا من تاريخ بدء  24( بعد 1

 للمطالبات. لسقف الوصول ( 2

 ؟البوليصة. هل يمكن تجديد 4.2

 للمنتج املؤمن عليه. البوليصة. ال يمكن تجديد هذه 4.2.1

 ؟البوليصة. متى يمكن إنهاء 4.3

جع إلى عدم دفع القسط أو إذا كان سبب اإللغاء ير  ،يحق تقديم أي مطالبة أو استرداد أقساط التأمينولن  البوليصة. قد نقوم بإلغاء هذه 4.3.1

 :أو في حالة قيامك بما يلي ،البوليصةخرق بنود وشروط 

 تضليل الشركة أو خيانة األمانة أو توفير معلومات غير كاملة عند املطالبة بإلغاء البوليصة. *

 .معلوماتفي الكشف عن أي  االخفاقو أ التحريف والتضليل املتعمد *

 الشركة من قبلك.الخداع والغش املمارس على  *

 

  ،قرار إنهاء بوليصتك التأمينية، فسيتم إخطارك كتابًيافي حال 

 

 السداد  .5

 .البوليصةوقت شراء بيتم دفع قسط التأمين مقدًما و قسط التأمين.  دفع. يجب 5.1

 . أين تدفع قسط التأمين الخاص بك:5.2

 .ين من أجل الحصول على التغطية التأمينيةفي وقت االشتراك بخدمات التأم مستحًقاقسط التأمين يصبح . 5.2.1

 

  طالبةاملكيفية تقديم  .6

 قد تختلف عن غيرها، ولكننا سنعتبر كل حالة فردية من املطالبات قبل اتخاذ قرارنا.كل مطالبة  ندرك بأن

 :سامسونجبشركة  التواصل مع. كيفية 6.1

 عن طريق: سامسونج. يمكنك االتصال بشركة 6.1.1

 أيام في األسبوع عن طريق االتصال ـ: 7 ،( الهاتف1

 توقيت االتصال  الرقم البلد

 مساءً  10صباحا حتى  8  7267864-800 اإلمارات

 مساءً  9صباحا حتى  7  2255-800 قطر

 مساءً  9صباحا حتى  7  2255-183 الكويت



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 مساءً  9صباحا حتى  7  4726-8000 البحرين

 مساءً  10صباحا حتى  8  72627-800 عمان

 

  



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 

 ./https://www.samsung.com/ae/support/service-center: املوقع على سامسونج( قائمة مراكز الخدمة املعتمدة من 2

 

 سنخبرك باملعلومات التي نحتاجها منك للمطالبة وكيفية معالجة مطالبتك. كحد أدنى سوف نطلب: ،سامسونج شركة. عندما تتصل بـ6.1.2

 (IMEI)رقم  خاضع للتأمين لدى شركتنا( دليل على أن منتجك املؤمن عليه 1

 ( وصف للحادث الذي تسبب في التلف العرض ي أو االنهيار الكهربائي ملنتجك املؤمن عليه.2

 

 ؟ما يلي . أين تجد6.2

 الخاص بك:( IMEIالهوية العاملية ألجهزة الجوال ). رقم 6.2.1

منتجك املؤمن عليه أو من خالل االنتقال إلى إعدادات املنتج ب  #06#*الخاص بمنتجك املؤمن عليه عن طريق إدخال  IMEIيمكنك العثور على رقم 

د الشبكة املؤمن عليه. تجدر اإلشارة أيًضا إلى الوثائق املرفقة مع منتجك املؤمن عند شرائه وقد تكون على ظهر منتجك املؤمن عليه. قد يكون مزو 

 يًضا على توفيره لك.الخاص بك قادًرا أ

 

 الكهربائية؟ أو أو األعطال امليكانيكية  الناتجة عن التعرض للسوائلالعرضية أو األضرار  التلفيات. كيف يتم تحديد وتغطية 6.3

. لكي تكون بمراجعة مطالبتك سامسونج. سنخبرك في أقرب وقت ممكن إذا كان بإمكاننا تسوية مطالبتك بعد قيام مركز الخدمة املعتمد من 6.3.1

 يجب أال ترتب إصالًحا بشكل منفصل دون موافقتنا. ،مطالبتك مؤهلة

ائية . يجب عليك تقديم مطالبتك بالكامل وبصدق. يتيح لنا ذلك تحديد األضرار العرضية أو األضرار السائلة أو األعطال امليكانيكية / الكهرب6.3.2

 بشكل صحيح.

 عن ا6.3.3
ً
يحق  ،الفشل أو اإلخفاق بالوظائف امليكانيكية أو الكهربية للجهازلتلف العرض ي أو التلف السائل أو . عندما يكون شخص آخر مسؤوال

 لنا استرداد التكاليف التي تكبدناها )أي إلصالح أو استبدال العنصر( من هذا الشخص اآلخر.

 

 ؟ما نريده منك. 6.4

 . ضمان الوصول إلى منتجك املؤمن عليه:6.4.1

من املهم أن تتصل بمزود الشبكة لتعطيل أي ميزات أمان )على  ،لتلف العرض ي أو التلف السائل أو االنهيار امليكانيكي / الكهربائي. في حالة ا6.4.2

ملؤمن ( أو البرامج أو التطبيقات أو غيرها من الوسائل التي تتوقف لنا الوصول إلى املنتج اPINاألقفال أو رموز املرور الشخصية أو أرقام  ،سبيل املثال

 الخاص بك.

 

 في الوقت املناسب: سامسونج. ضمان اتصالك بشركة 6.4.3

الكهربائي في أقرب وقت ممكن حتى يمكن إصالح  أو امليكانيكي  العطلأو  الناتج عن التعرض للسوائلاإلبالغ عن التلف العرض ي أو التلف  نرغب منك

التلف فترة وقوع املنتج املؤمن عليه. إذا كان هناك تأخير غير معقول بين باملنتج املؤمن عليه بحيث ال يؤدي التلف العرض ي إلى مزيد من التدهور 

تسوية و  إعادة ترتيبلنا  فيحق ،سامسونجوإخطار شركة توقيت  وبينالكهربائي  أو امليكانيكي  العطلأو  الناتج عن التعرض للسوائلالتلف العرض ي أو 

 بسبب التأخير. التكاليف املتكبدة علينامطالبتك في حالة زيادة 

 



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 . إرسال منتجك املؤمن أو معلوماته:6.4.4

 
ً
شركة  لومات إضافية تطلبها منكأو تقديم أي مع سامسونجيوًما لتمكينك من إرسال منتجك املؤمن له إلى  60ملدة  سارية ونشطةبقي مطالبتك سن

فستحتاج إلى إعادة تسجيل مطالبتك من  ،يوًما 60بعد  سامسونج. إذا لم تكن قد قدمت املنتج املؤمن له أو املعلومات اإلضافية إلى سامسونج

 البداية.

  



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 . النسخ االحتياطي للبيانات الخاصة بك:6.4.5

املنتجات املؤمنة املرسلة إلصالحها من جميع البيانات قبل اتخاذ أي إجراء من جانب موظفي مراكز الخدمة املعتمدين من  بيانات كافة سيتم مسح

مراكز الخدمة املعتمدة من شركة سامسونج و مسؤولية فقدان أي بيانات مهما كان سببها.  سامسونجسامسونج ألغراض السرية. ال تتحمل شركة 

الخاصة بك أو بطاقة الذاكرة أو أي وسائط تخزين أخرى أو ممتلكات تخصك لم تتم إزالتها من  SIMؤولية عن بطاقة املس لن تتحملسامسونج 

فأنت مسؤول عن إدارة أو دعم أو حماية بيانات منتجك املؤمن  ،املنتج املؤمن عليه قبل إرسالها لإلصالح. قبل إرسال منتجك املؤمن عليه لإلصالح

 تلف.عليه من الضياع أو ال

 

 اإلفصاح. منع التصريح الخاطئ وعدم 6.5

في حالة ال يجوز لنا تقديم املساعدة أو التغطية و  طالبة.املتقديم عند و  البوليصة. يجب عليك تزويدنا بمعلومات كاملة ودقيقة عند شراء 6.5.1

 .أو الفشل في نقل معلومات أو تغييرات مهمة معلومات غير صحيحة أو غير كاملة. ويشمل ذلك عدم التعاون في تسوية الدعوى بلنا  تزويدك

 

في حالة قيامك أو  بأي شكل من األشكال أو مزورة أو لها طابع االحتيال بة غير صحيحة. إذا قدمت أو أي شخص يتصرف نيابة عنك مطال6.5.2

. قد نقوم أيًضا باسترداد تكلفة أي البوليصةن املزايا وأي أقساط دفعتها ع كافةفستفقد  ،مطالبة بأي بيان أو مستند كاذب أو احتيالي بدعم أي

واكتشفنا الحًقا أنها احتيالية. إذا زودتنا عن طريق االحتيال بمعلومات أو بيانات أو مستندات  البوليصةمطالبات ناجحة قمنا بتسويتها بموجب هذه 

 االحتيال.و  يئات مكافحة التزوير هفقد نقوم بتسجيلها في قواعد بيانات املطالبات وتبادل هذه املعلومات مع  ،مزورة

 

 . التأمينات املتعددة6.6

فيجب عليك إخطارنا  ،. إذا كان يحق لك الحصول على تعويض بموجب بوليصة تأمين أخرى أو مخطط أو التزام عام ناش ئ عن قانون أو الئحة6.6.1

 بموجب هذه  ،وقد نرفض التغطية. ومع ذلك
ً
لألضرار التي ال تغطيها بوليصة التأمين األخرى أو  البوليصةسنقوم بتغطيتك عندما تكون مؤهال

 املخطط العام أو االلتزام القانوني الناش ئ عن قانون أو الئحة.

فأنت تقوم بتعيين إذا كان ذلك ممكًنا من الناحية القانونية حقك في الحصول على تعويض  ،. إذا قمنا بتقديم تغطية مقدمة بناًء على طلبك6.6.2

 قانون أو الئحة.أي وليصة تأمين أخرى أو مخطط عام أو أي التزام قانوني ناش ئ عن بموجب ب

فيجب عليك فقط تقديم املطالبة إلى شركة تأمين واحدة وتقديم تفاصيل أي تأمين  ،أكثر من تأمين يغطيك لنفس الخسارة كنت تمتلك. إذا 6.6.3

 آخر إلى ذلك املؤمن. سيتصلون بعد ذلك بأي شخص آخر كان سيؤمن هذا الحدث للمساهمة في التكاليف.
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(. أسهل طريقة لالتصال والتي ستتعامل مع استفساراتك أو شكواك) نجسامسو  شركةفيرجى االتصال بـ ،في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى . 7.1

 :األرقام التالية على سامسونجبـ

 

 توقيت االتصال  الرقم البلد

 مساءً  10صباحا حتى  8  7267864-800 اإلمارات

 مساءً  9صباحا حتى  7  2255-800 قطر

 مساءً  9صباحا حتى  7  2255-183 الكويت



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 مساءً  9صباحا حتى  7  4726-8000 البحرين

 مساءً  10صباحا حتى  8  72627-800 عمان

  



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 

 ./https://www.samsung.com/ae/support/service-center ،أو التواصل على املوقع اإللكتروني. 7.2

 

التعامل مع تعليقاتك   IMEIرقم  وسيدعم ،لضمان معالجة استفسارك على الفور. عند تقديم اسمك ما في وسعهاكل  سامسونج. ستبذل 7.3

 أكثر كفاءة. بصورة

 

 . حدود املسؤولية8

مسؤولية أي  سامسونجبموجب هذه الخطة على الوفاء بمطالبات الخدمة املعتمدة من الواليات املتحدة. ال تتحمل  سامسونجتقتصر مسؤولية 

مسؤولين  سامسونجلن نكون نحن أو  ،أو املعلومات األخرى املخزنة على جهازك أ. في أي حال من األحوال أي وسائطأو  فقدان للبرامج أو البيانات

على سبيل  ،بما في ذلك ،سامسونج كير بلسببرنامج  ،أو تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر ،تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي أضرار ناتجة عن

 ،. تقتصر مسؤوليتنابكونها غير قابلة لالسترداد أو  ،االوصول إليهأو تيسير ض لها إذا تركت بيانات على جهازك أي أضرار قد تتعر  ،املثال ال الحصر

 .شهر 24خالل  مطالبة 2الحد األقص ى لعدد على أال تتجاوز  ،3خضع لالستثناءات املنصوص عليها في املادة نبجهازك و  ،البوليصةفيما يتعلق بهذه 

 

 والبيانات الشخصية. الخصوصية 9

نتبع قواعد حماية البيانات الخاصة باالتحاد س ،تلك البياناتعند جمع ومعالجة واستخدام ، و عنايةحرص و نتعامل مع بياناتك الشخصية بس

 األوروبي.

م بتبادل بياناتك الشخصية مع قد نستخدم بياناتك الشخصية ملنع ومكافحة الغش واالمتثال لاللتزامات القانونية. قد نقو  ،. باإلضافة إلى ذلك9.1

االحتيال وقواعد بيانات املطالبات ألغراض االكتتاب ومنع الغش. يجوز لنا تقديم  وهيئات مكافحة التزوير هيئات إدارة الصناعة والجهات املنظمة 

 .االقتضاء أو السماح بها بموجب القانون  حسببياناتك الشخصية إلى اآلخرين 

 

فيرجى االتصال بنا مباشرة  ،الحقوق  االنتفاع بتلكحيح نسخة البيانات الشخصية التي نحتفظ بها. إذا كنت ترغب في . لديك الحق في طلب تص9.2

 .التأمين الخاصة بك بوليصةالواردة في  األرقامعبر 

 

بما في  ،منتجات التأمين تتوفر فيهال بلد قوانين حماية البيانات املحلية في كب ذات الصلةالقوانين نتعهد نحن والشركات التابعة لنا بأن نلتزم بجميع 

 جميع هذه االلتزامات القانونية املتعلقة بحماية البيانات الشخصية. ،ذلك على سبيل املثال ال الحصر

 

سيتم  أنه، بيعات وإدارة املطالباتامل معامالتاستخدامها وتخزينها أثناء به وبسبل نضمن للطرف اآلخر أن جميع البيانات الشخصية املتعلقة 

حماية البيانات  لقوانينبه في جميع األوقات وفًقا وسنحتفظ  وسنحصل عليهإخطار مطلوب أي  وأننا سنوفر  ،الحصول عليها بطريقة عادلة وقانونية

عتبر مالئمة املحلية )إن وجدت( 
ُ
االقتضاء  بحس ،يضمن كل طرف من األطراف ،. عالوة على ذلكالبوليصةألداء التزاماتها بموجب هذه والتي ت

 الحصول على جميع املوافقات الالزمة منك ملعالجة بياناتك الشخصية فيما يتعلق بمنتجات التأمين. ،ةاملحلي القوانينبموجب و 

 

 :، بالقيام بما يليبجمع أو استخدام البيانات الشخصية ،البوليصةبموجب هذه  ،نتعهد
 



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

وسوف  ،غرض توفير منتجات التأمين وإدارة املطالبات والخدمات ذات الصلةلن يتم استخدام أي بيانات شخصية متعلقة بك إال لأنه  .أ

االمتثال للتوجيه  ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،تمتثل لاللتزامات املتعلقة بحماية البيانات الشخصية املطلوبة في كل بلد معين

( في االتحاد األوروبي. يتم تضمين أي متطلبات إضافية GDPRالبيانات )من الالئحة العامة لحماية  2018مايو  25 وبتاريخ نفاذاألوروبي 

 هذه االتفاقية. ضمنلحماية البيانات تتطلبها قوانين بلد معين 

صر االمتثال لجميع االلتزامات بموجب القوانين املعمول بها وعلى وجه التحديد قوانين حماية البيانات بما في ذلك على سبيل املثال ال الح .ب

 االلتزامات القانونية املتعلقة بحماية البيانات. جميع

  



 

 : مقدمة من قبل مدعوم بواسطة :                                                     

 

 .معالجة البيانات الشخصية لغرض أداء التزاماتها بموجب هذه البوليصة .ج

الكشف عن البيانات الشخصية ألي طرف ثالث بخالف موظفينا أو املمثلين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات الشخصية من  عدم .د

 ب هذه البوليصة.أجل أداء واجباتهم بموج

 .تنفيذ جميع التدابير الفنية والتنظيمية الالزمة أو املناسبة .ه

 

 .معالجتها من خالل توفير الخدمات( لحماية أمن وسرية البيانات الشخصية التي تتم 1)

 .أو املعالجة الولوجأو ( لحماية البيانات الشخصية من التدمير العرض ي أو غير القانوني أو الفقدان العرض ي أو التغيير أو الكشف غير املصرح به 2)

سم املستعار بما في ذلك حسب االقتضاء: )أ( الكشف عن اال  ،( وفًقا ملا تقتضيه قوانين حماية البيانات لضمان مستوى األمان املناسب للمخاطر3)

)ب( القدرة على ضمان استمرار سرية ونزاهة وتوافر ومرونة أنظمة وخدمات املعالجة )ج( القدرة على استعادة توافر  ،وتشفير البيانات الشخصية

لضمان والحفاظ على تظام و )د( عملية الختبار وتقييم فعالية التدابير التقنية والتنظيمية بان البيانات الشخصية والوصول إليها في الوقت املناسب

 .معالجة البياناتأمن 

 

سنقوم بتدمير نسخ موجودة من هذه البيانات الشخصية بشكل آمن إال إذا لزم األمر لالحتفاظ بهذه البيانات  ،البوليصة. عند إنهاء أو انتهاء هذه و

يجب االحتفاظ بهذه البيانات الشخصية للفترة املطلوبة  ،الشخصية بشكل صارم ألغراض االمتثال للقانون واللوائح املعمول بها في هذه الحالة

 بموجب القوانين املعمول بها.
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ستكون باللغة اإلنجليزية.  البوليصةوجميع املراسالت والوثائق املتعلقة بهذه  مملكة البحرينسيتم تطبيق قانون  ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك

 االختصاص الحصري. مملكة البحرينيكون ملحاكم  ،البوليصةنزاع بشأن شروط وأحكام هذه في حالة وجود 

 

 الوضع التنظيمي للشركة. 11

 

 .11440البحرين، ص.ب.   -شركة أورينت للتأمين من قبل  البوليصةتم ضمان هذه 

 


