
 

 

 بوليصة تأمين األجهزة

  12 – 7المرحلة الثانوية 

الصادر عن المدرسة والذي سيتم تعيينه لطفلك. ستغطي بوليصة التأمين   chromebookفرصة للعائالت لتأمين جهاز  (  MCSDتوفر منطقة موراي سيتي التعليمية )

التخريب   الناجمة عن:  الجهاز ضد األضرار  الطبيوالسرقة  هذه  ، والكوارث  والفيضانات   ، ، والحرائق  المصحوب(  الشرطة  تقرير  بسبب )مع  الطاقة  ، وزيادة  عية 

كاليف االستبدال وتغطي الصواعق باإلضافة إلى األضرار العرضية مثل الشاشة المتصدعة ، واالنسكابات السائلة ، وما إلى ذلك. توفر بوليصة التأمين هذه تغطية ت

 الجهاز داخل وخارج المدرسة.  

 .  chromebookدوالرا أمريكيا لكل جهاز   25 2023-2022م الدراسي ستكون التكلفة غير القابلة لالسترداد لبوليصة التأمين للعا

 

قد تؤدي مطالبات التأمين المتعددة إلى    للحفاظ على تغطية البوليصة.    MCSDيجب اإلبالغ عن جميع الحوادث / األضرار / اإلصالحات إلى قسم تكنولوجيا  

 فرض قيود على األجهزة في المستقبل.  

 

 برنامج التأمين 

 االشتراك
قابل   شارع1

 للخصم 

قابلة   الثانية2

 للخصم 

قابل   الثالث3

 للخصم 
 مفقود  الضرر المتعمد أو المفرط

 مسروق

 مع تقرير الشرطة المصحوب

 ر.س. 228 دوالرا  50 ر.س. 25 دوالر 0 ر.س. 25
228  

 ر.س.
 دوالر 0

 

االستبدال على النحو الذي تحدده المنطقة ، إذا كان الجهاز  أو   لإلصالح    التكلفة اإلجمالية ستكون العائالت التي تختار عدم االشتراك في خطة التأمين مسؤولة عن 

 تالفا أو مسروقا ، وما إلى ذلك ، فإن الطالب مسؤول عن الجهاز. 

 
 غير مسجل في برنامج التأمين 

 أدناه. بالجهاز أو مكوناته. انظر القائمة والتكاليف، سأقبل المسؤولية المالية عن أي ضرر يلحق اتباع بوليصة التأمين هذه من خالل عدم
 

يرجى مالحظة أنه يجب إكمال جميع اإلصالحات   .MCSDيوما بدفع جميع الفواتير إلى  30إذا كان لديك تأمين شخصي يغطي الجهاز ، فال تزال ملزما في غضون 
فة الجهاز إذا اخترت استخدام قطع غيار و / أو إصالحات خارجية ألنك ستبطل اتفاقيتنا ستكون مسؤوال عن تكل.  MCSDقسم تكنولوجيا    و / أو قطع الغيار من خالل  

 مع بائعنا.

 تكلفة األجهزة   العمل

 لقطع الغيار التكلفة الفعلية  أكثر        للتشخيص والمخاض   75الحد األدنى $ 

 
 

 Case&   شاحن
رسوم االستبدال في حالة حدوث تلف أو تخريب أو فقدان أو فشل في إعادة الشاحن أو الحالة في  ال تغطي بوليصة التأمين الشاحن أو العلبة. سيتم تقييم  

 نهاية العام الدراسي. 

 

 دوالرا. 20يمكنك شراء شاحن بديل من المكتب الرئيسي في مدرسة الطالب مقابل 

 

 بقبولك لهذه االتفاقية، لم تكن قد اشتريت التأمين بعد

 

 من عملية التسجيل عند دفع رسوم مدرسية أخرى.  2هذا في الخطوة رقم    chromebookلشراء تأمين  ستتاح لك الفرصة  

 

.شخصيا في مدرسة الطالب نقدا أو بمبلغ نقدي هذا  chromebook شراء تأمينيمكنك أيضا 
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