
 األسئلة المتداولة
 العرض الُمقدم من دار التمویل والخاص بوثیقة "تأمین السفر"؟ : ما ھي تفاصیل1س

عند الحصول على وثیقة  %0إلى خطة سداد مرنة بفائدة  اإلجابة: یمكن لحاملي بطاقة دار التمویل االئتمانیة تحویل تكالیف سفرھم
 "تأمین السفر" من دار التمویل.

 ؟التغطیة الذي تقدمھ وثیقة "تأمین السفر": ما ھو نطاق 2س

 خالل المتوقعة غیر الحوادث ضد علیھ المؤّمن بتغطیة ھي خطة تأمین مقدمة من "دار التأمین" وتختصالسفر  تأمین" وثیقةاإلجابة: 
 كما المتوقعة، غیر الحوادث عقب الموتى ُرفاة وإعادة الوفاة ضد والتأمین الطارئة الحاالت في الطبیة التكالیف تأمین فتشمل السفر،
 أیًضا.  المفقودة األمتعة التأمین یُغطي

 وثیقة "تأمین السفر"؟ یمكنني الحصول على: كیف 3س

إلتمام عملیة شراء وثیقة "تأمین السفر" باستخدام  80034التواصل مع مركز االتصال الخاص بدار التمویل على الرقم  اإلجابة: یمكنك
	مانیة.بطاقة دار التمویل االئت

 ؟0: كیف یمكنني االستفادة من خطة السداد المرنة بفائدة %4س

اإلجابة: إذا قمت بشراء وثیقة "تأمین السفر" من دار التأمین باستخدام بطاقة دار التمویل االئتمانیة، عندھا یمكنك االتصال بمركز 
 .  كسفرعلى مشتریات  0% المرنة بفائدة تقدّم بطلب بدء خطة السدادالاالتصال الخاص بدار التمویل و

 ؟وھل من قائمة محددة "مشتریات السفر"بـ  ما المقصود: 5س

 اإلجابة: تعتبر كالً من المشتریات اآلتیة ضمن قائمة "مشتریات السفر":

 تذاكر الطیران  •
	الفندق  تكالیف حجز •
	السفر الءشراء عروض السفر المقدمة من وك •

 
 ؟0لیة تحویل مشتریات السفر إلى خطة سداد مرنة بفائدة %: ھل یوجد حد أدنى لإلنفاق إلتمام عم6س

 .0درھم لالستفادة من خطة السداد المرنة بفائدة % 1,000اإلجابة: نعم، الحد األدنى لإلنفاق  

 ؟0: ما ھي المدة المتاحة لتحویل مشتریات السفر إلى خطة سداد مرنة بفائدة %7س

	شھًرا. 12أو  9أو  6أو  3اإلجابة: 

تواصلت مع مركز االتصال الخاص بدار التمویل لشراء وثیقة "تأمین السفر" وتحویل مشتریاتي إلى خطة سداد مرنة بفائدة  : لقد8س
 لكن لم یستطع مركز االتصال تحدید ما إذا كانت مشتریاتي ضمن قائمة "مشتریات السفر"؟ %0

راء للتأكد من أن مشتریاتھ تقع ضمن قائمة "مشتریات السفر" المحددة اإلجابة: في ھذه الحالة سوف یتم الطلب من العمیل تقدیم فاتورة الش
	أم ال. 

 : ما مدة سریان ھذا العرض؟9س
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