
The Travel Plan from MAPFRE ASISTENCIA SA covers BBAC credit 
cardholder during travel, under the condition that the card is valid and the 
cardholder has used the card to pay for a travel ticket by air, sea or land, 
or for car rental. 

This Travel Plan covers the holder of the BBAC Credit Card 
(VISA/MasterCard), the cardholder’s spouse until the age of 75 and 
dependent children under the age of 25 when traveling together outside 
Lebanon, for a period not exceeding 60 consecutive days.

COVERAGE I
Medical evacuation and/or repatriation of up to 50,000 USD
Emergency medical expenses of up to 5,000 USD in excess of 100 USD in 
the event of unexpected illness or accident of the Insured while traveling  
Transportation expenses of minor children who are left unattended by the 
unexpected illness or accident of the Insured to Lebanon  
Repatriation expenses of mortal remains to Lebanon in the event of death 
of the Insured

COVERAGE II
Expenses of the personal baggage loss or destruction during travel, of up to 800 USD 
Expenses of the registered baggage delay for more than 12 hours and up to 
300 USD covering the bills paid by the Insured during this delay
Expenses of the flight delay for 8 hours or more and up to 150 USD covering 
the bills paid by the Insured during this delay
Emergency medical expenses of up to 50,000 USD in the event of 
unexpected illness or accident of the Insured while traveling  

COVERAGE III
Personal accidents during travel of up to USD 100,000 for adults and 
5,000 USD for dependent children

IN CASE OF EMERGENCY
Please contact MAPFRE ASISTENCIA SA Alarm Center and report to 
The Capital Insurance & Reinsurance Co. (member of BBAC) with supporting 
documents such as medical reports, original bills, etc.

Ireland +(353) 91560621 • Spain +(34) 915811821  
Germany +(49) 1805115610 (toll-free number)
France 0800918040 (toll-free number)
Other European Countries +(49) 18050188001
USA +(1) 5672692968 • International +(962) 65008119 
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BBAC اإلئتمانية برنامج السفر لبطاقات 

بطاقة   لحامل  تغطية   MAPFRE ASISTENCIA SA شركة  من  السفر  برنامج  ُيقّدم 
يكون  وأن  سارية  بطاقته  صالحّية  تكون  أن  شرط  السفر  أثناء  اإلئتمانية   BBAC

استخدمها لتسديد ثمن تذكرة السفر جّوًا، بحرًا أو بّرًا، أو ثمن استئجار سيارة.

كما  (فيزا/ماستركارد)،  اإلئتمانية   BBAC بطاقة  لحامل  السفر  أخطار  البرنامج  ُيغّطي 
الزوج او الزوجة حتى سّن ال ٧٥، وأوالده الذين هم على عاتقه ولم يتجاوزوا سّن الـ ٢٥ 

عند السفر برفقته خارج لبنان لمّدٍة أقصاها ٦٠ يومًا متتاليًا.

  I التغطية
تكاليف اإلخالء و/أو الترحيل الطّبي لغاية ٥٠،٠٠٠ دوالر أميركي

نفقات اإلستشفاء الطّبية الطارئة التي تتجاوز الـ ١٠٠ دوالر أميركي لغاية ٥،٠٠٠ دوالر 
أميركي في حال تعّرض المستفيد لمرٍض أو حادٍث مفاجىء أثناء السفر

تعّرض  إثر  رعاية  دون  من  ُتركوا  حال  في  لبنان  إلى  القاصرين  األوالد  نقل  نفقات 
المستفيد لمرٍض أو حادٍث مفاجىء

تكاليف إعادة الرفات إلى لبنان في حال وفاة المستفيد  

  II التغطية
تكاليف فقدان األمتعة الشخصية أو تعّرضها للتلف أثناء السفر لغاية ٨٠٠ دوالر أميركي
األمتعة  تأّخر  حال  في  أميركي  دوالر   ٣٠٠ لغاية  المستفيد  من  المدفوعة  التكاليف 
المسّجلة ألكثر من ١٢ ساعة بعد وصول الطائرة، وفق فواتير رسمية خالل فترة التأخير 
 ٨ ل  الرحلة  تأّخر  حال  في  أميركي  دوالر   ١٥٠ لغاية  المستفيد  من  المدفوعة  التكاليف 

ساعات أو أكثر، وفق فواتير رسمية خالل فترة التأخير 
تعّرض  حال  في  أميركي  دوالر   ٥٠،٠٠٠ لغاية  الطارئة  الطّبية  اإلستشفاء  نفقات 

المستفيد لمرٍض أو حادٍث مفاجىء أثناء السفر

 III التغطية
دوالر  و٥،٠٠٠  للبالغين  أميركي  دوالر   ١٠٠،٠٠٠ لغاية  السفر  أثناء  الشخصية  الحوادث 

أميركي لألوالد الذين هم على عاتق المستفيد

في الحاالت الطارئة
إبالغ  ثّم  MAPFRE ASISTENCIA SA ومن  االنذار في شركة  بمركز  االّتصال  الرجاء 
وتزويدها   (BBAC مجموعة  في  (عضو  التأمين  وإعادة  للتأمين  كابيتال  شركة 

بالمستندات الثبوتية المطلوبة مثل التقارير الطّبية والفواتير األصلية، وغيرها.

ايرلندا 91560621 (353)+ • إسبانيا 915811821 (34)+
ألمانيا 1805115610 (49)+ (رقم مجاني) • فرنسا 0800918040 (رقم مجاني)

دول أوروبية أخرى 18050188001 (49)+
الواليات المّتحدة األمريكية 5672692968 (1)+ • باقي الدول 65008119 (962)+
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البطاقة

CCCL بالتينوم، يورو، دايموند و
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