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 بنك أبوظبي األول ش.م.ع

 

 مجموعة تعويضاتللتمتع ب االئتمانية بطاقة بنك أبوظبي األول كأحد حاملييسعدنا أن نرحب بكم 

تفاصيل قراءة  المقدمة من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين. نطلب منوتأمين الدرع االئتماني  وثيقة

 وشروطه والقيود عليه. المقدمالتأميني نطاق الغطاء التأميني لفهم  الغطاء
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 أهم نقاط النظام

تغطية في جميع أنحاء العالم على مدار 

 ساعة لآلتي: 24

الوفاة الطبيعية والعجز الكلي الدائم  -1

مبلغ من ٪ 100 )بسبب المرض(:

 درهم 200,000/- التأمين بحد أقصى

 .إماراتي

الوفاة العرضية والعجز الكلي الدائم  -2

 مبلغ التأمينمن ٪ 100 )بسبب حادث(:

 يدرهم إمارات 200,000/- بحد أقصى

-مبلغ ثابت قدره دفع باإلضافة إلى 

درهم إماراتي لحامل  200,000/

 .الوثيقة

العجز الكلي المؤقت )بسبب الحوادث  -3

الحد األدنى للقسط الشهري  والمرض(:

 لبطاقة بالتينوم درهم 1,000٪ أو 5)

لبطاقتين الكالسيكية درهم ل 100و

يهما أعلى( مستحق للبنك، أوالذهبية 

يوًما من العجز الكلي،  30باستثناء أول 

 لمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر.

٪ من مبلغ  100 :الخطيرةاألمراض  -4

 درهم 200,000/-التأمين بحد أقصى 

ه النقطة )لهذ :لغير الطوعي للعم الفقدان -5

٪ 10عاًما(:  60إلى  18العمر من يكون 

من الرصيد المستحق أو الحد االئتماني 

 علىلحساب بطاقة االئتمان أيهما أقل، 

درهم إماراتي لكل  4000/-ال يتجاوز أ

بطالة حامل بطاقة أشهر شهر من 

االئتمان األساسية ويجب أال تتجاوز 

شهًرا  12المدة اإلجمالية لهذا التعويض 

الفعلية. يجب أال من تاريخ البطالة 

يتجاوز إجمالي الدفعة تحت أي ظرف 

٪ من الرصيد 100من الظروف 

 .المستحق كما في تاريخ حدث المطالبة

 

 التمديد

تقر خالف ذلك، بورد  ستثناًء مماا

بموجب هذه االتفاقية وتوافق  الشركة

على النظر في مطالبات المطالبين الذين 

 :يغادرون اإلمارات على النحو التالي

بالنسبة للمطالبات خارج دولة اإلمارات 

ذاتي  إقرارالعربية المتحدة، يجب تقديم 

البطالة لألشهر الثالثة األولى من ب

أشهر، يجب تقديم دليل  3البطالة، وبعد 

أقوى على البطالة مثل تقرير ضريبة 

الدخل أو تقرير سجل الضمان 

 ك على أن يكوناالجتماعي وما إلى ذل

ولة اإلمارات العربية من سفارة د امصدقً 

مع المتحدة، وكل شهرين بعد ذلك 

بأثر رجعي سداد المنفعة الشهرية  مراعاة

يعمل. يتحمل عليه المؤمن  إذا تبين أن

 .االدعاءالمؤمن عليه عبء إثبات 

٪ من 50 :المؤدي إلى الوفاةالمرض  -6

-، بحد أقصى بهالمبلغ المؤمن 

 .درهم إماراتي 100,000/

النفقات  إلى الوطن: إعادة رفات الموتى -7

درهم لكل  15,000الفعلية بحد أقصى 

 .عليه مؤمن أساسيةحامل بطاقة ائتمان 

االستحقاقات النقدية في المستشفى  -8

سيكون حامل البطاقة  )بسبب حادث(:

االئتمانية األساسية المغطاة مؤهالً 

للحصول على إعانة نقدية يومية تبلغ 

 30درهم إماراتي لمدة أقصاها  100

 .ًما في المستشفىيو

ستقوم الشركة بتعويض  المحفظة اآلمنة: -9

عن المبالغ الفعلية  المؤمن عليهالعضو 

 ةموضحاللحدود القصوى ا مع مراعاة

 أدناه لكل قسم:

ن لفيما يتعلق بهذه األقسام،  :القسم الثاني

يتجاوز الحد األقصى للتعويض حدود 

 10,000/-المسؤولية المجمعة البالغة 

إماراتي لكل حامل بطاقة سنويًا أو درهم 

 ،الخسارة الفعلية أيهما أقل



 شركة أبوظبي الوطنية للتأمين  

 

األول والثالث: فيما يتعلق بهذا  ينالقسم

القسم، لن يتجاوز الحد األقصى 

درهم إماراتي لكل  1,000/-للتعويضات 

حامل بطاقة سنويًا أو الخسارة الفعلية 

 أيهما أقل،

القسم الرابع: فيما يتعلق بهذا القسم، لن 

 3500/-يتجاوز الحد األقصى للتعويض 

درهم لكل حامل بطاقة سنويًا أو الخسارة 

 ، أيهما أقل.الفعلية

الحرب السلبية واإلرهاب ملحق  -10

 .: وفقا للصياغة المتفق عليهاالتقليدي

يرجى مالحظة أن جميع الحدود 

المذكورة أعاله هي حدود كلية تنطبق 

، بغض النظر عليهعلى كل عضو مؤمن 

 يمتلكهاعن عدد بطاقات االئتمان التي 

 .العضو المؤمن عليه

 

 التعريفات

ألغراض وثيقة التأمين هذه، تطبق 

التعريفات التالية ما لم يقتِض السياق 

 خالف ذلك:

 يلحق الوفاة /تلحق تعني أن  الحادث

المقترض المؤمن عليه خالل بالعجز 

 ومباشرة نتيجةفترة التأمين الناتجة فقط 

وال سائل عنف خارجية غير متوقعة لو

 اإلتالفوال تنسب إلى  يمكن توقعها

لعضو المؤمن عليه أو من جانب االمتعمد 

 إصابته أو انتحاره.

جسدية الصابة اإلتعني  جسديةالصابة اإل

 :التي

المقترض المؤمن عليه خالل ب لحقت (أ)

 فترة التأمين.

 بسبب حادث، وتلحق به  (ب)

وحدها وبشكل مستقل عن أي تنتج  (ج)

سبب آخر، باستثناء المرض الناتج 

، أو العالج هذه اإلصابةمباشرة عن 

 جعل الجراحي أو الطبي الذي 

 عجز اإلصابة حتمية وتسبب في (د)

المقترض المؤمن عليه في غضون 

يوًما من تاريخ وقوع الحادث  90

 .الذي تسببت فيه

 

 البطاقة / العضو المؤمن عليه صاحب

الحساب الرئيسي أو  صاحبيعني 

الثانوي لبطاقة االئتمان الصادرة للمؤمن 

في  يقم بإلغاء اشتراكهعليه الذي لم 

 الوثيقةبموجب هذه المقدمة  التعويضات

بموجب أحكام هذه أهليته  ولم يتم استبعاد

بموجب هذه  التعويضاتلتلقي  الوثيقة

؛ ومع ذلك، فإن الخسارة غير الوثيقة

الطوعية للمزايا تنطبق على صاحب 

الحساب الرئيسي لبطاقة االئتمان 

يلغِ الصادرة للمؤمن عليه الذي لم 

بموجب هذه  التعويضاتفي  اشتراكه

بموجب  أهليته دولم يتم استبعا الوثيقة

 التعويضات لتلقي الوثيقةً أحكام هذه 

 .ه الوثيقةبموجب هذ

 

تعني المبالغ المستحقة  بطاقة االئتمان

البطاقة الناشئة عن استخدام  صاحبعلى 

البطاقة أو رقم البطاقة أو رقم التعريف 

الشخصي أو بموجب الشروط واألحكام 

الخاصة باتفاقية بطاقة االئتمان وتشمل 

على سبيل المثال ال الحصر جميع 

معامالت البطاقة والرسوم والنفقات 

المالية والمصاريف اإلضافية واألضرار 

لمصروفات التي والتكاليف القانونية وا

سيتم خصمها من حساب البطاقة وتشكل 

 جزًءا من الرصيد الحالي.

 

تيتانيوم البطاقات االئتمانية المطبقة هي 

من بنك أبوظبي األول وفيزا إنفينيت 

وماستركارد وورلد والبطاقة الكالسيكية 

تم كما يوالبطاقة الذهبية وبالتينوم 

البطاقة  لصاحبإصدارها من وقت آلخر 
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تجديد واستبدال أي إصدارها الحقًا ووتم 

بطاقات االئتمان إن وجد، والتي تم ل

 تنطبق عليه التغطية كتسهيلترشيحها 

 .التأمينية

يعني التاريخ الذي تم فيه  تاريخ البدء

من  الوثيقةالبطاقة لهذه  صاحبتسجيل 

أو تاريخ بدء هذه  صاحب التأمينقبل 

 الحقًا. وقعأيهما  الوثيقة

البطاقات لهذا الغطاء  صاحبييتم تسجيل 

عن طريق تحديد خانة االختيار التأميني 

 بطاقة االئتمان. طلب الحصول علىفي 

 

تعني جميع  المعلومات السرية:

المعلومات المتعلقة بالطرف المفصح أو 

األطراف المعنية أو أي مقترض/ عضو 

التي يقدمها الطرف و بالوثيقةفيما يتعلق 

أو  المعنيةاف المفصح أو أي من األطر

، في المتلقيأي مقترض/ عضو للطرف 

، ويتضمن المعلومات المقدمة كلأي ش

شفهياً وأي وثيقة أو ملف إلكتروني أو أي 

أو تسجيل  لتقديمطريقة أخرى 

المعلومات التي تحتوي على هذه 

 هاأو نسخها من استياقهاأو تم المعلومات 

 المعلومات التي:باستثناء  ولكن

 إالمعلومات عامة صبح تأو تكون  (أ)

كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة ألي 

من جانب الطرف المتلقي  انتهاك

 ؛ أوالوثيقةلهذه 

كتابيًا في وقت  ايتم تحديده (ب)

من قبل  ةغير سري االتسليم على أنه

 الطرف المفصح أو مستشاريه؛ أو

معروفة من قبل التي تكون  (ت)

الطرف المتلقي قبل التاريخ الذي يتم 

فيه الكشف عن المعلومات للطرف 

من قبل الطرف المفصح أو  المتلقي

أي من الشركات التابعة أو 

المستشارين أو يتم الحصول عليها 

بشكل قانوني من قبل الطرف المتلقي 

بعد ذلك التاريخ، والتي، في كلتا 

بقدر علم الطرف والحالتين، 

انتهاكاً المتلقي، لم يتم الحصول عليه 

 ألي التزام بالسرية.

يقصد به بطاقة االئتمان أو  االئتمان:

المالية التي  اإلعالةغيرها من أشكال 

 صاحبعضو / لالوثيقة ل صاحبيقدمها 

 تسهيلالبطاقة المؤمن عليه بموجب 

 بطاقة االئتمان.

تسهيالت تعني  تسهيالت بطاقة االئتمان

 بصاحب الوثيقةتمان الخاصة بطاقة االئ

البطاقات اإلضافية، والتي تم  يشملبما 

تسهيالت تطبق عليها كترشيحها 

 الغطاء المقدمة بموجب التعويضات

 التأميني.

ي سبب باستثناء ما أل الوفاةعني ت الوفاة

 االستثناءاتهو منصوص عليه في قائمة 

 .الوثيقةالمذكورة بموجب هذه 

 يعني أياً مما يلي: تاريخ الحدث

فيما يتعلق بالوفاة، تاريخ الوفاة  (1

عن أي سبب ما عدا األسباب  ةالناتج

حدث أو ي ذيصراحة أو ال المستثناة

ظهر بعد تاريخ البدء وأثناء فترة ي

 التغطية.

الدائم، يكون  الكليفيما يتعلق بالعجز  (2

بالعجز الكلي الدائم  اإلقرارتاريخ 

 جةنتيمن قبل السلطة المختصة 

حادث أو مرض يحدث أو يظهر بعد ل

 .تاريخ البدء وخالل فترة التغطية

فيما يتعلق بالعجز الكلي المؤقت،  (3

بالعجز الكلي  اإلقرارتاريخ  يكون

المؤقت من قبل السلطة المختصة 

حادث أو مرض يحدث أو ل نتيجة

يظهر بعد تاريخ البدء وخالل فترة 

 التغطية.
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فيما يتعلق باألمراض الحرجة،  (4

تاريخ تشخيص المرض الحاد  يكون

حادث ل نتيجةمن قبل سلطة مختصة 

أو مرض يحدث / يظهر بعد تاريخ 

 البدء وخالل فترة التغطية.

 يكون، المميتفيما يتعلق بالمرض  (5

من  المميتبالمرض  اإلقرارتاريخ 

حادث أو ل نتيجةقبل سلطة مختصة 

مرض يحدث / يظهر بعد تاريخ 

 .الوثيقةالبدء وخالل فترة 

المستشفى، التواجد في فيما يتعلق ب (6

تاريخ الدخول إلى المستشفى بعد 

وقوع حادث بعد تاريخ البدء وخالل 

 فترة التغطية.

غير الطوعي  بالفقدانفيما يتعلق  (7

إنهاء ، يتم تقديم تاريخ إشعار للعمل

البطاقة بعد تاريخ  لصاحب العمل

 البدء وخالل فترة التغطية.

يعني، فيما يتعلق بكيان  الشخص المعني

ما، مسؤوليه ومديريه وموظفيه 

ومدققي  المهنيينوالمستشارين 

 .الحسابات

 شروط األهلية:

ألعضاء المؤهلون الذين يقومون ا -1

بتنفيذ بطاقات االئتمان المتعلقة بهذا 

 .المخطط

 .بشكل فعلي يجب أن يكونوا عاملين -2

 يجب تطبيق األهلية المالية بدقة. -3

ً إذا يتم تغطية  -4 موظفي البنك أيضا

 كان لديهم بطاقات ائتمانية من البنك.

يجب على حامل البطاقة استيفاء  -5

صاحب معايير األهلية التي يحددها 

 أحد أصحابليصبح  الوثيقة

 .اتبطاقال

البطاقة قد تم  صاحبيجب أن يكون  -6

نفس صاحب العمل لمدة  لدىتوظيفه 

 .شهًرا على األقل 12

طاقة عقد الب لصاحبيجب أن يكون  -7

عمل دائم بدوام كامل مع صاحب 

 .العمل

البطاقة ضمن  صاحبيجب أن يكون  -8

العمر المحددة في جدول هذه  فئات

 .الوثيقة

 صاحبييتم تأمين جميع على أن  -9

المقيمين في  البطاقات األساسية

أثناء السفر  اإلمارات العربية المتحدة

 24إلى أي مكان في العالم على مدار 

 7و 6ساعة. تنطبق شروط األهلية 

على إعانة فقدان العمل غير الطوعي 

 .فقط

 

يعني  المستحقاالئتماني الرصيد 

إجمالي المبلغ المستحق في تسهيل بطاقة 

االئتمان )أي، المبلغ المستحق في حساب 

أو في حساب  االبطاقة األساسية وحده

، في حالة واإلضافيةبطاقة األساسية ال

وجود بطاقة إضافية( كما في تاريخ 

الحدث ولكن باستثناء أي تسهيالت 

بعد تاريخ الحدث مع  تقديمهاائتمانية يتم 

مراعاة الحد األقصى المسموح به 

 .بطاقة االئتمان لصاحب

يعني المؤسسة  حامل الوثيقة / المؤمن

في جدول هذه  ةمحددالوالمالية المؤمنة 

 .الوثيقة

أو  التعبيعني المرض يعني  المرض

المرض الذي يحدث ألول مرة بعد تاريخ 

 .البدء

يعني العجز الكلي  لعجز الكلي الدائما

القيام بأي نشاط عن والدائم للمؤمن عليه 

 بلوغ سنبسبب حادث أو مرض وقع قبل 

طبياً. يتم  ولوحظالخامسة والستين 

الفقدان التام الذي ال رجعة فيه  اعتبار

( 1كلتا العينين أو فقدان في بصر لل
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( طرف واحد عند 2طرفان أو أكثر أو 

البصر أو فوق الرسغ أو الكاحل وفقدان 

 عليهعين واحدة، من قبل المؤمن  في

ً  عجزاً  ً  كليا ، وبالتالي فإن أي مطالبة دائما

 .تنشأ عنه تخضع للتسوية دون تأخير

التأمين بحقها في طلب تحتفظ شركات 

لالطمئنان رأي ثاٍن على نفقتها الخاصة 

 .المناسب تطبيق البندقرارها قبل إلى 

إذا كان المقترض المؤمن عليه عاطالً 

فإن عن العمل في وقت وقوع الحدث، 

عدم القدرة العجز الكلي الدائم يعني 

 5األقل على  أداءالدائمة والكاملة على 

الحياة اليومية من أعمال  6من أصل 

 :دون مساعدة من شخص ثالث التالية

في  االغتسال: القدرة على االغتسال -1

)بما  حوض االستحمامالحمام أو في 

في ذلك الدخول والخروج من الحمام 

 االغتسال( أو حوض االستحمامأو 

 بطريقة مرضية؛

خلع المالبس: القدرة على ارتداء  -2

جميع المالبس  وإحكامخلع وتأمين و

 التقويموحسب االقتضاء، 

األطراف الصناعية أو غيرها من و

 األجهزة الجراحية؛

: القدرة على االنتقال من االنتقال -3

السرير/ الكرسي إلى وضع مستقيم 

 أو كرسي متحرك والعكس بالعكس.

التنقل: القدرة على التحرك في  -4

الداخل من غرفة إلى أخرى على 

 ؛سطح مستو

لمرحاض: القدرة على االدخول إلى  -5

مرحاض أو إدارة وظائف الاستخدام 

األمعاء والمثانة بطريقة أخرى 

للحفاظ على مستوى مرض من 

 النظافة الشخصية؛

: القدرة على إطعام تناول الطعام -6

 .نفسه بمجرد إعداد الطعام وإتاحته

الحوادث /  -العجز الكلي المؤقت 

 المرض

ً العضو المؤمن عليه  إذا أصبح    عاجزا

 :العضو وكانتماًما نتيجة لحادث 

على  بشكل كلي ومستمرغير قادر  (أ

جوهرية األساسية والواجبات الأداء 

 .في مهنته الخاصة

 غير قادر على العمل بأي صفة (ب

 30طوال مدة فترة االنتظار البالغة 

 .يوًما من تاريخ الحادث

إذا بعد فترة من العجز الكلي المؤقت 

و)أ( استأنف المنحة  افعت مقابلهالذي د  

يوًما أو أكثر،  14عضو واجباته لمدة ال

مؤقت تالي  عجزفسيتم التعامل مع أي 

ناتجة عن نفس الحادث على أنه فترة 

عضو ال استأنف)ب(  جديد عجز كلي

 14واجباته لفترة متواصلة تقل عن 

كلي تالي ناتج عن  عجزيوًما، يعتبر أي 

 .العجزنفس الحادث استمراًرا لنفس 

الشركة دفع الحد األدنى من يجب على 

 درهم 1000/-٪ أو 5القسط الشهري )

درهم عن أنواع  100و لبطاقات بالتينوم

البطاقات األخرى المؤمنة بموجب هذه 

أيهما أعلى( المستحق للبنك،  الوثيقة،

من العجز الكلي يوًما  30 أول باستثناء

مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر ل، المؤقت

 :بشرط

سارية وكان  وثيقةالهذه  أن تكون -1

ً عضًوا  المطالب  النظامفي مشتركا

صبح فيه المؤمن أفي التاريخ الذي 

 عليه عاجزاً ألول مرة.

اليوم األول لإلعاقة قبل بلوغ أن يقع  -2

من  المطالب سن الخامسة والستين

 العمر.

 3أال يتجاوز دفع الفوائد في أي حال  -3

 أشهر متتالية.
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 أن تكون اإلعاقة ناتجة فقط وبشكل -4

مباشر ومستقل عن جميع األسباب 

األخرى عن إصابة جسدية تحدث 

من خالل وسائل خارجية وعنيفة 

أن تكون بداية اإلعاقة في وومرئية، 

 يوًما من هذا الحادث. 90غضون 

طوال مدة المطالبة المستمرة، يجب أن 

يكون العضو المؤمن عليه تحت الرعاية 

نصيحة طبيب ممارس  ومتبعًاالعادية 

 ويجب أال يشارك الموظف المؤمن معتمد

في أي عمل أو نشاط مربح. ال  عليه

الطبي المعتمد  الممارسيجوز أن يكون 

ً للأو  عليههو المؤمن  . عليهمؤمن قريبا

التي ال يمكن  العجزال يتم تغطية 

للمتخصصين المعنيين تقديم تشخيص 

 واضح له.

تتوقف المنفعة عندما يصل العضو إلى 

المنفعة، أيهما  انتهاء مدةالعمر، أو عند 

 .يحدث أوالً 

في  اتمؤسستعني أحد ال المستشفى

تأسست التي اإلمارات العربية المتحدة 

المعالجة للرعاية الداخلية، وتقدم 

 :التيولألمراض واإلصابات اإلخالفية 

دار كمسجلة كمستشفى أو تكون  (أ)

رعاية لدى السلطات المختصة 

وتحت إشراف طبيب مسجل 

 ، وومؤهل

وفر جميع التسهيالت ت (ب)

 التالية:

ة أسر   10ما ال يقل عن  (1)

 للمرضى الداخليين، و

بالكامل  ةعمليات مجهز غرفة (2)

إجراء فيها به يتم  ةخاص

 ،العمليات الجراحية

طاقم تمريض مؤهل تأهيال  (3)

ساعة في  24 يعملكامال 

 اليوم، و

أطباء مؤهلون تأهيال كامال  (4)

ساعة  24اإلشراف  يقومون

 في اليوم، و

يحتفظ بسجل طبي يومي لكل  (5)

 .من مرضاهمريض 

، يجب الوثيقةلغرض هذه  (ت)

المستشفى أي  مصطلحشمل يأال 

أو مرفق لكبار السن  وصائيةرعاية 

مدمنين على الكحول أو مدمني الأو 

المخدرات أو لعالج االضطرابات 

النفسية أو العقلية؛ حتى لو تم تسجيل 

المؤسسة كمستشفى أو دار رعاية 

 ت المختصة.لدى السلطا

أي عملية مرضية يعني  المميتلمرض ا

من وجهة نظر االستشاري المتخصص 

في مستشفى معتمد  االذي يعقد موعدً 

وبموافقة كبير المسؤولين الطبيين في 

من المرجح أن تؤدي إلى بأنه الشركة، 

 أشهر. 6الوفاة في غضون 

 تعريف المرض الحرج المغطى

يعاني أن  ة للمرض تعنيحالة الحرجال

 يصابالبطاقة المؤمن عليه أو  صاحب

بأحد األمراض الخطيرة التالية خالل 

 :ا التعويضفترة تغطية هذ

 رئيسيالسرطان ال

أي مرض خبيث يتميز بالنمو غير 

وانتشار الخاليا الخبيثة التي  المتحكم فيه

تغزو األنسجة من مختلف أنواع 

. يجب أن يكون التشخيص األنسجة

الخلوية الهستولوجية أو مدعوًما باألدلة 

 .في حالة السرطانات الجهازية
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فيما يتعلق بالتعريف الوارد أعاله، ال يتم 

 :تغطية ما يلي

 .الالبدالسرطان  .1

األمراض الخبيثة في الجلد بخالف  .2

 تسرطان الجلد الخبيث التي تسبب

في غزو ما وراء البشرة أو تقدمت 

 T2N0M0سريري التصنيف الإلى 

 .على األقل

أمراض البروستاتا الخبيثة ما لم  .3

  على األقل TNMتتقدم لتصنيف 

T2N0M0. 

أي سرطان حليمي للغدة الدرقية ما  .4

على  TNMلم يتقدم إلى تصنيف 

 .T2N0M0األقل 

أي مرض هودجكين ومرض غير  .5

هودجكين ما لم يتقدم إلى تصنيف آن 

 .2أربور على األقل المرحلة 

ي سرطان الدم الذي لم يسبب فقر أ .6

 الدم.

أي ورم سرطاني معدي ما لم يتقدم  .7

على  TNMإلى مرحلة تصنيف 

أو يكون معدل  T2N0M0األقل 

تحت  50لكل  5االنقسام فيه أقل من 

 .الفحص الميكروسكوبي

من أجل التوضيح، ال ي عتبر أي مرض أو 

حالة تم وصفها أو تصنيفها على أنها أي 

من الحاالت التالية سرطانًا بالنسبة 

 :الوارد أعالهللتعريف 

 ما قبل الخبيثة. -

 .غير الغازية -

وجود خباثة الشريط الحدودي أو  -

 .احتمال الخبيثة منخفض

ت سدد فوائد خلل التنسج العنقي  -

CIN-1  أوCIN-2  أوCIN-3 

في حالة ظهور األعراض ألول مرة أو 

عند حدوث الحالة ألول مرة أو يتم 

 90تشخيصها ألول مرة في غضون 

بدء المخاطرة أو تاريخ يوًما من تاريخ 

 .حدوثها أي إعادة

 السكتة الدماغية

معاناة من السكتة الدماغية نتيجة العني ت

 .في األوعية الدماغيةلحدث 

السكتة الدماغية إلى يجب أن تؤدي 

 .العجز العصبي

لتسبب في عجز دائم وغير قابل ا -

 .للمؤمن عليه للعالج

متر على األسطح  200المشي عن  -

 أجهزة مساعدة أو المستوية بدون

إطعام أنفسه بمجرد إعداد الطعام عن  -

 وإتاحته أو

لتواصل مع بيئته عن طريق عن ا -

 الكالم اللفظي أو

عند  16يؤدي إلى درجة أقل من  -

إجراء الفحص المصغر للحالة 

 العقلية.

ال يمكن إجراء تقييم للشروط المذكورة 

ثالثة أشهر بعد حدوث السكتة  قبلأعاله 

أن يكون هناك دليل  الدماغية. يجب

واضح على التصوير المقطعي أو 

التصوير بالرنين المغناطيسي أو تقنيات 

 تصورالتصوير المناسبة المماثلة التي 

 السكتة الدماغية وأي من:

 احتشاء أنسجة المخ أو -

نزيف داخل الجمجمة أو تحت  -

 .العنكبوتية

األعراض الدماغية الناجمة  استثناءيتم 

عن الصداع النصفي واإلصابة الدماغية 

 التأكسجالناتجة عن الصدمة أو نقص 

وأمراض األوعية الدموية التي تؤثر 

على العين أو العصب البصري أو 

 .ةوظائف الدهليزيال
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 قلبيةالنوبة ال

يعني التشخيص القاطع لموت جزء من 

إمدادات عدم كفاية ل نتيجةعضلة القلب 

 :الدم إلى المنطقة ذات الصلة

 :يجب استيفاء جميع المعايير التالية

ألم نموذجي في الصدر المركزي  .1

 .يوحي بنوبة قلبية

المؤشرات الحيوية للقلب، بما ارتفاع  .2

تحليل إنزيمات كيناز في ذلك 

الكرياتين القلبية )تحليل سي كيه ام 

فوق المستويات المختبرية بي( 

 .لة عموًماالعادية المقبو

تغييرات جديدة تخطيط القلب من  .3

 ناحية االحتشاء.

دليل على انخفاض دائم ال رجعة فيه  .4

في وظيفة البطين األيسر المحددة 

بواسطة كسر طرد البطين األيسر 

 %.40أقل من 

 لتفافيةاالالشريان التاجي  جراحات

الفعلي من الشريان التاجي  المروريعني 

عن طريق بضع الصدر  بااللتفاف

لتصحيح أو عالج مرض الشريان 

 .التاجي

 الفشل الكلويالنهائية من المرحلة 

يعني الفشل المزمن الذي ال رجعة فيه 

لكلتا الكليتين في العمل، ونتيجة لذلك يتم 

إجراء الغسيل الكلوي العادي أو إجراء 

 عملية زرع الكلى.

 زرع األعضاء الرئيسية

يقصد به زرع األعضاء البشرية من 

لواحد أو أكثر  عليه مؤمنالمتبرع إلى 

من األعضاء التالية: الكلى أو الكبد أو 

القلب أو الرئة أو البنكرياس أو زرع 

نخاع العظم باستخدام الخاليا الجذعية 

التي يتم إجراؤها بواسطة والمكونة للدم 

 .االستئصال الكامل لنخاع العظم

زراعة أي أعضاء أخرى أو  استثناءيتم 

أجزاء من األعضاء أو األنسجة أو 

 .الخاليا

 التصلب المتعدد

يعني مرًضا توجد فيه بقع إلزالة الميالين 

في المادة البيضاء للجهاز العصبي 

 .المركزي، وتمتد أحيانًا إلى مادة رمادية

التصلب المتعدد يجب أن يؤدي إلى عجز 

 ن:ع لمؤمن عليهلدائم وال رجعة فيه 

متر على األسطح  200المشي  -

 المستوية بدون أجهزة مساعدة أو

بمجرد إعداد الطعام  نفسهإطعام  -

 وإتاحته.

تشخيص مرض التصلب  يجب -

العصبي المتعدد، استنادًا إلى 

التصوير المقطعي أو التصوير 

بالرنين المغناطيسي أو تقنيات 

تأكيده والتصوير المناسبة المماثلة، 

 معتمد.من قبل طبيب أعصاب 

ا لم يقتض السياق وم الوثيقةفي هذه 

الكلمات والعبارات تفسر خالف ذلك 

المشابهة لتلك المحددة هنا أو بموجب 

الجدول المرفق بهذه الوثيقة وفقًا لهذه 

التعاريف، وتشمل صيغة المفرد الجمع 

 .والمذكر المؤنث والعكس بالعكس

 نطاق التغطية التأمينية

مع مراعاة الشروط واألحكام 

، يتعين الوثيقةالمنصوص عليها في هذه 

على الشركة تعويض العضو المؤمن 

 :عليه كما هو منصوص عليه فيما يلي

 الدائمو الكلي العجز /ةالطبيعي الوفاة .1

 بسبب المرض
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في حالة الوفاة الطبيعية أو العجز 

 صاحبالكلي والدائم بسبب مرض 

البطاقة االئتمانية، سيتم إعفاء 

٪ من مبلغ 100البطاقة من  صاحب

التأمين المؤمن أو الحد االئتماني 

أيهما أقل حتى الحد األقصى للمبلغ 

 وهو المؤمن أو الحد األقصى

النظر درهم بصرف  200,0000

 يمتلكهاعن عدد البطاقات التي 

البطاقة. سيتوقف غطاء  صاحب

لمؤمن عليه الدرع االئتماني للعضو ا

 .ذا التعويضعند دفع ه

 

لوفاة العرضية / العجز الكلي ا .2

 والدائم بسبب الحادث

الكلي  العجزفي حالة الوفاة أو 

بطاقة االئتمان  لصاحبوالدائم 

بسبب حادث، سيتم إعفاء حامل 

٪ من مبلغ التأمين 100البطاقة من 

المؤمن أو الحد االئتماني أيهما أقل 

حتى الحد األقصى للمبلغ المؤمن أو 

درهم  200,000 وهو الحد األقصى

لنظر عن عدد البطاقات بصرف ا

البطاقة،  صاحبالتي بحوزة 

باإلضافة إلى مبلغ ثابت قدره 

درهم يجب أن يدفع.  200,000

سيتوقف غطاء الدرع االئتماني 

ا للعضو المؤمن عليه عند سداد هذ

 .التعويض

 

العجز الكلي المؤقت بسبب حادث أو  .3

 مرض

البطاقة  صاحب معاناةفي حالة 

عجز كلي مؤقت بسبب  مناالئتمانية 

حادث أو مرض، سيتم إعفاء 

 الحد األدنىالبطاقة من  صاحب

على بطاقته  من االلتزامات المستحق

االئتمانية لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر 

 كحد أقصى.

الحد األدنى المستحق كنسبة يمثَل 

درهم لحاملي بطاقات  1,000٪ أو 5

درهم لحاملي  100و بالتينوم

البطاقات الكالسيكية / الذهبية / 

من الرصيد  ،األخرى، أيهما أعلى

االئتماني غير المسدد الذي كان 

بطاقة االئتمان  على صاحببغي ين

 دفعه.

لن يتم دفع أي استحقاقات خالل 

الثالثين يوًما األولى من أي فترة من 

 .لعجز الكلي المؤقتلإعانات 

 

 المرض الحرج .4

 التعويض

مبلغ مقطوع للمبلغ 

المؤمن عليه بسبب 

األمراض الخطيرة 

عند تشخيص أحد 

األمراض الخطيرة 

رهنًا المغطاة 

جميع بالوفاء ب

الشروط 

المنصوص عليها 

. وثيقة التأمينفي 

ال يمكن أن يكون 

هناك أكثر من 

دفعة واحدة مؤمنة 

لكل مؤمن عليه 

بموجب هذا 

 التأميني. الغطاء

 خط العمل
مجموعة منتجات 

 األمراض الخطيرة

شروط 

 التغطية

وفقًا لتعريفات 

األمراض الحرجة 

المغطاة في قسم 

 .التعريفات

فترة 

 االنتظار

لن يتم دفع أية فوائد 

في حالة ظهور 

األعراض ألول 
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مرة أو عند حدوث 

الحالة أو تم 

تشخيصها ألول 

مرة في غضون 

يوًما من تاريخ  90

بدء المخاطرة أو 

إعادة تاريخ أي 

جميع  معاناة من

 الحرجةاألمراض 

المشمولة. في حالة 

زيادة مستوى 

تغطية األمراض 

، تكون الحرجة

فترة االنتظار نفس 

لزيادة سارية 

المبلغ المؤمن. في 

حالة زيادة مستوى 

التغطية، تكون 

فترة االنتظار نفس 

سارية للمبلغ نفسها 

 المزيد.

فترة البقاء 

على قيد 

 الحياة

لن يتم دفع أي 

استحقاق إذا حدثت 

الوفاة في غضون 

يوًما من  30

تعريف  استيفاء

 حرج.األمراض ال

الحد األدنى 

 لسن الدخول

الثامنة بلوغ سن 

 (18عشر )

الحد 

األقصى 

 لسن الدخول

بلوغ سن الرابعة 

 (64والستين )

عمر 

اإلنهاء/ 

 االنتهاء

بلوغ سن الخامسة 

 (65والستين )

المبلغ 

المؤمن لكل 

عضو في 

 المجموعة

% من المبلغ 100

المؤمن في حال 

الوفاة بحد أقصى 

درهم  200.000

 إماراتي.

حد التغطية 

 المجانية

درهم  200,000

 إماراتي

نطاق 

 التغطية

التغطية صالحة في 

جميع أنحاء العالم 

شريطة أن يكون 

مكان اإلقامة الدائم 

للمؤمن عليه هو 

دولة اإلمارات 

 .العربية المتحدة

يتم دفع فائدة 

المرض الحرج 

فقط عند تشخيص 

المرض الحاد 

 .المغطى فقط

األهلية 

وشروط 

 الدخول

لن يتم منح التغطية 

إال ألولئك 

األعضاء بنشاط 

في العمل في 

 .النظامتاريخ بدء 

يجب ملء 

االستبيان الصحي 

فقط من قبل 

األعضاء الذين ال 

 فييعملون بنشاط 

 النظامتاريخ بدء 

 .بسبب المرض

العمل 

 بكفاءة

البطاقة  صاحب

يحضر مكان عمله 

المعتاد ويؤدي 

واجباته العادية 

ليوم عمل كامل. 

بالنسبة للعاملين 

غير المتفرغين، 

يجب العمل لمدة 

ساعة كحد  15

أدنى أسبوعي 

ليكونوا مؤهلين 

للحصول على 

 نفعة.الم
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أصحاب 

البطاقات 

 الجدد

 لن يتم منح التغطية

إال ألولئك  التأمينية

األعضاء النشطين 

في العمل في 

تاريخ التسجيل 

الفعلي بموجب هذا 

 التأمين.

يجب ملء 

االستبيان الصحي 

فقط من قبل 

األعضاء الذين ال 

يعملون بنشاط 

بسبب المرض في 

 .تاريخ بدء التغطية

 

 لغير الطوعي للعم الفقدان .5

فقدان صاحب البطاقة في حالة 

 طوعيلعمله بشكل غير  األساسية

، الوثيقةبعد تاريخ البدء وخالل فترة 

ستدفع الشركة لألعضاء المؤمن 

عاًما بنسبة  60إلى  18عليهم ما بين 

٪ من الرصيد أو الحد االئتماني 10

ال يتجاوز أ علىالمستحق أيهما أقل 

الحد األقصى للمبلغ المستحق الدفع 

درهم إماراتي لكل شهر من  4000

اسية بطالة حاملي البطاقات األس

 .الخاضعة للحد األقصى

يجب أال يتجاوز االستحقاق الشهري 

المستحق والمدة اإلجمالية لمثل هذه 

شهًرا من تاريخ  12التعويضات 

البطالة الفعلية. يجب أال يتجاوز 

تحت أي  المبلغ المدفوعإجمالي 

٪ من 100ظرف من الظروف 

الرصيد المستحق كما في تاريخ 

 .حدث المطالبة

 

فوائد الموت  - المميتالمرض  .6

 السريع

الوثيقة  صاحبإذا تم اختياره من قبل 

في وقت بدء  النظامليتم إدراجه في 

موافقة الشركة، يتم ورهنًا بالتغطية، 

دفع جزء من مبلغ الموظف المؤمن 

المشمول قبل وفاته بموجب هذه 

االستحقاقات. للتأهل لهذا 

االستحقاق، يجب تشخيص الموظف 

على أنه مصاب بمرض عضال أثناء 

الحد  يبلغ. النظامتأمينه بموجب 

التي  الموت السريعاألقصى لمنافع 

 :يحصل عليها العضو

٪( من الحد  50ن في المئة )يخمس

 /- أو المغطى لمؤمنااألقصى 

 درهم 100,000

 فائدة المبين ليستفائدة المرض  إن

ي أل للوفاةامتداد  بل هيمنفصلة؛ 

. لذلك يتم تسريع مغطىسبب 

 ليصبح حالة وفاة المميتالمرض 

فيما  المغطىوفي حالة وفاة العضو 

بعد سواء كان ذلك بسبب حادث أو 

لتأمين مرض، يتعين على شركة ا

دفع المبلغ المتبقي من المبلغ األصلي 

سارية  الوثيقةطالما كانت  المغطى

 .الشركة عند الوفاة ونافذة لدى

 الموتقبل تلقي مخصصات 

، يجب على الموظف تقديم السريع

إثبات م رٍض إلى الشركة بأن متوسط 

( أشهر أو 6العمر المتوقع هو ستة )

أقل من تاريخ تقديم طلب الحصول 

. السريع موتمخصصات العلى 

يجب أن يتضمن هذا الدليل شهادة 

 يجوزمن الطبيب المعالج، الذي ال 

أن يكون فردًا من أفراد عائلة 

الموظف أو مقيًما مع الموظف. 

تحتفظ الشركة بحقها في الحصول 

على رأي طبي ثاٍن أو أكثر على 

نفقتها الخاصة من طبيب متخصص. 
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طبية هذا الغطاء ال يشمل الحاالت ال

 .السابقة

 

فوائد إعادة رفات الموتى إلى  .7

 الوطن:

في حالة وفاة العضو المؤمن عليه، 

ستدفع الشركة المصروفات الفعلية 

إلى  المتوفىالمتكبدة في إعادة رفات 

لبطاقة مسقط رأس صاحب ا

الحد  ة على أن يكوناألساسية المؤمن

 15,000األقصى المسموح به هو 

هذا درهم إماراتي. يتم دفع 

واحدة  االستحقاق فيما يتعلق بمطالبة

 .صحيحة وفاةبالتعويض عن ال فقط

 

 للبقاء فياالستحقاق النقدي  .8

 المستشفى )بسبب حادث(:

في أحد في حالة االستشفاء 

بسبب إصابة جسدية المستشفيات 

عرضية تحدث خالل فترة التأمين 

تتجاوز و، الوثيقةمن تاريخ بدء هذه 

ساعة،  24فترة مستمرة تصل إلى 

درهم  100فإن الشركة ستدفع 

إماراتي يوميًا. سي قتصر إجمالي عدد 

األيام التي ت دفع فيها استحقاقات 

من سنوات المستشفى النقدية في سنة 

يوًما كحد أقصى من  30إلى  الوثيقة

 .االستشفاء

 

 المحفظة اآلمنة .9

في حالة فقدان / سرقة البطاقة / 

بطاقات الصادرة بموجب تسهيالت ال

البطاقة في  لصاحببطاقة االئتمان 

أي مكان في العالم، ستقوم الشركة 

أو كل الخسائر  من أي عن بتعويض

على وجه  المستثناة)بخالف تلك 

التحديد في االستثناءات( المطبقة 

الذي ينشأ المحفظة اآلمنة  غطاء على

ساعة قبل الوقت  48في غضون 

اإلبالغ عن فقدان  الذي يتم فيه

البطاقة أو سرقتها، و / أو ينتج عن 

سوء استخدام هذه البطاقة المفقودة أو 

المسروقة من قبل شخص غير 

 .مصرح له

القسم 

 األول:

النقد، بعد سرقة 

الخسارة أو المحفظة 

التي تحتوي على 

 .بطاقة االئتمان

القسم 

 الثاني:

معاملة احتيالية على 

بطاقة االئتمان 

المفقودة أو المسروقة 

الصادرة عن البنك 

 .في المحفظة

القسم 

 الثالث:

تغطية االتصاالت 

 والمستندات:

ضمان نفقات  (أ)

 االتصاالت:

خالل فترة 

صالحية 

بطاقة 

االئتمان، 

يتعين على 

شركة التأمين 

 صرف

تكاليف الشحن 

مع التالية 

حد مراعاة ال

قصى األ

 :تصاللال

مصدر ب .1

البطاقة 

 هإلبالغ

أو بفقدان 

سرقة 

 .البطاقة

الشرطة ب .2

لإلبالغ 

عن 
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أو  الفقدان

 .السرقة

شركة  .3

تأمين 

 .أخرى

ضمان استعادة  (ب)

 المستندات

إذا كان جواز  

و/أو السفر 

بطاقة الهوية 

تصريح  و/أو

 واإلقامة و/ أ

رخصة قيادة 

عليه المؤمن 

أو س رقت  قد

ضاعت مع 

البطاقات أثناء 

وجود المؤمن 

في عليه 

الخارج لمدة ال 

 60تتجاوز 

تعهد تيوًما، 

 شركة التأمين

بسداد 

 مصاريف:

وضع  -

 عليهالمؤمن 

على اتصال 

بأقرب 

سفارة للبلد 

الذي ينتمي 

 إليه المؤمن

 .عليه

تسديد مبلغ  -

من المال 

للنفقات التي 

تكبدها 

عليه المؤمن 

 في القيام

اإلجراءات ب

المذكورة 

أعاله وتكلفة 

مستندات 

الطوارئ 

المؤقتة 

المطلوبة 

للسماح 

 عليهللمؤمن 

بالعودة إلى 

أو  موطنه

مواصلة 

 رحلته.

القسم 

 الرابع:

ضمان السلفة النقدية 

في في حال الوجود 

 الخارج

ضمان إعادة  -

التذاكر 

للعنوان 

 األصلي.

ضمان دفع  -

فواتير الفندق 

)في حالة 

ضياع أو 

سرقة وسائل 

الدفع 

)بطاقات 

االئتمان 

المؤمن 

عليها( 

للمؤمن عليه 

أثناء وجوده/ 

في  وجودها

الخارج من 

أوراق هويته 

و / أو تذاكر 

سفره، يتعين 

شركة على 

 التأمين تقديم

سلفة نقدية 

 رهنًا بملحق

التغطية/ 

المنفعة، 
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مقابل شيك 

صادر من 

ص الشخ

المؤمن 

عليه، يتعهد 

المؤمن له 

بسداد المبلغ 

الذي تم دفعه 

خالل فترة 

عشرة أيام 

 /من عودته

 عودتها.

حدود 

 التعويض

فيما  :القسم الثاني

يتعلق بهذه األقسام، 

لن يتجاوز الحد 

 للتعويضاألقصى 

حدود المسؤولية 

المجمعة البالغة 

درهم  10,000

لكل  -إماراتي 

بطاقة سنويًا  صاحب

أو الخسارة الفعلية 

 أيهما أقل،

 القسم األول والثالث:
فيما يتعلق بهذا القسم، 

لن يتجاوز الحد 

 للتعويضاألقصى 

درهم  1,000

 صاحبإماراتي لكل 

بطاقة سنويًا أو 

الخسارة الفعلية أيهما 

 ،أقل

فيما  لقسم الرابع:ا

يتعلق بهذا القسم، لن 

يتجاوز الحد األقصى 

 3,500 للتعويض

درهم إماراتي لكل 

بطاقة سنويًا  صاحب

أو الخسارة الفعلية 

 ،أيهما أقل

 

والغارات اإلرهابية  الحرب السلبية .10

 التقليدية

على  ه الوثيقةتم االتفاق بموجب هذ

شروط وأحكام عقد من  استثناءً أنه، 

األساسي، فإن الشركة  التأمين

ستغطي العضو المؤمن في 

العجز الكلي الوفاة أو المجموعة ضد 

)حادث( الذي  الدائم أو المؤقت

يحدث كنتيجة مباشرة أو غير 

 مباشرة للحرب واإلرهاب، حيث

العضو المؤمن ليس مشارًكا  يكون

 نشًطا.

يشمل مصطلح "الحرب" على سبيل 

 :المثال ال الحصر

الغزو أو األفعال التي يرتكبها 

جانب )سواء أعلنت األعداء األ

ل العدائية أو الحرب أم ال( أو األعما

الحرب األهلية أو األحكام العرفية أو 

إعالن حالة الحصار أو أي من 

األحداث أو األسباب التي تحدد 

إعالن األحكام العرفية أو اإلبقاء 

العصيان  أو الحصار حالةعليها أو 

 أوالثورة  أوالعام  أو الحشدالمدني 

عسكرية أو الاغتصاب السلطة )

أعمال الشغب  أوالتمرد  أوسياسية( ال

 أوالثورة  أواالضطرابات المدنية  أو

 أواإلضراب  أوالتمرد  أوالتآمر 

أي نوع من المقذوفات  أوالنهب 

العسكرية أو المتفجرات بما في ذلك 

السيارات أو األشياء المفخخة أو 

قذائف المدفع أو الصواريخ أو 

ا كان غيرها من أسلحة الحرب أيً 

ر أي عمل غي أومصدرها ونوعها 

سواء  وند مسلحافرأقانوني يرتكبه 

كانوا أعضاء في منظمات أو أحزاب 

سياسية أو عسكرية أو شبه عسكرية 

 .أم ال
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مستخدم اليعني مصطلح "اإلرهاب" 

 :كال البندين التاليين يفيهنا نشاًطا 

ينطوي على فعل عنيف أو فعل  (أ

خطير على حياة اإلنسان أو 

الممتلكات المادية أو غير المادية 

البنية التحتية، مما يتسبب في  أو

إلحاق ضرر بالممتلكات أو 

 إصابة األشخاص أو تهديدها؛ و

يبدو أنه يهدف إلى تخويف أو  (ب

إكراه أو تحريض السكان 

المدنيين أو إلحاق خسائر 

اقتصادية أو تعطيل أي قطاع 

من قطاعات االقتصاد المحلي أو 

الوطني أو العالمي؛ أو التأثير أو 

لتخويف أو اإلكراه االحتجاج أو ا

على سياسة أو سلوك الحكومة 

بأي وسيلة، بما في ذلك الدمار 

الشامل والقتل والخطف 

 واالختطاف وأخذ الرهائن.

يجب أن تكون مسؤولية الشركة 

بموجب هذا الراكب مقصورة في أي 

وقت على المنفعة المستحقة في وقت 

وفاة / عجز المؤمن عليه المذكور 

 التعويضاتذه شريطة أال تتجاوز ه

الحد األقصى للمبلغ كما هو موضح 

في السياسة األساسية. "المشارك 

النشط" في عمليات مثل الحرب 

يعني العضو النشط في القوات 

العسكرية مثل الجيش أو القوات 

البحرية أو القوات الجوية أو الجيش 

اإلقليمي أو الشرطة أو أي قوات 

خاصة أخرى تنشط من قبل الحكومة 

رها من السلطات العامة للدفاع أو غي

عن القانون والنظام في حالة نشوب 

حرب أو عملية حربية أو أي شخص 

آخر يحمل السالح في دور نشط أو 

دفاعي، ويشمل مصطلح "المشارك 

النشط"، على سبيل المثال ال 

الحصر، المشاركة في قوات 

المعارضة في النزاعات أو 

االضطرابات المدنية أو الثورة أو 

 .لتمرد أو أي وضع مشابها

االستثناءات من مخاطر الحرب السلبية 

 :واإلرهاب

لن يتم تطبيق هذا التمديد ولن يتم دفع أي 

استحقاقات إذا كان العضو )األعضاء( 

مباشر أو غير مباشر في بشكل المؤمن عليه 

 :الحدوثوقت 

في أي من األحداث  بفعالية يشارك .1

 ، أوالمذكورة أعاله

في أي نزاع أو صراع سواء كان  يشارك .2

 أو مسلًحا أم ال،

 أو االعتقال، يقاوم .3

في أي قوة مسلحة أو يخدم في أي  اعضوً  .4

أحد أفراد الشرطة أو  كان قوة مسلحة أو

 أو ،األمن أو خدمات الحراسة الشخصية

إلى بلد أو منطقة ينصح مكتب  يسافر .5

الشؤون الخارجية والكومنولث التابع 

 أويها، ية بعدم السفر إلللحكومة البريطان

 28ال يزال في بلد أو منطقة ألكثر من  .6

ينصح  في بلد الحالةيوًما من تاريخ تغيير 

مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث 

التابع للحكومة البريطانية بعدم السفر إلى 

 هناك؛ أو

السفر إلى بلد أو منطقة ينصح فيها مكتب  .7

الشؤون الخارجية والكومنولث التابع 

السفر  بعدمللحكومة البريطانية بـ "

 وظلباستثناء الرحالت الضرورية" 

يوًما من تاريخ تغيير  28ألكثر من 

 ؛الحالة أو تاريخ السفر

المواد الكيميائية البيولوجية  ناتًجا عن .8

 .الذرية نتيجة لإلرهاب

سوريا والعراق وفلسطين واليمن وليبيا  .9

 .وإيران وأفغانستان
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ين أنه بسبب هذا إذا زعمت شركة التأم

يتم تغطية أي خسارة أو ضرر  لناالستثناء، 

أو تكلفة أو مصروف من قبل هذا التأمين 

 .يتحمل عبء إثبات العكس

 المبلغ األقصى المؤمن

، عليهمؤمن على عمر الدرهم  200,000

البطاقات في نفس  تعدد النظر عن بصرف

 .عمر المؤمن عليه

 حد العمر
منافع 

 الوفاة

منافع 

 العجز

الفقدان 

غير 

الطوعي 

 للعمل

الحد 

األدنى 

للعمر عند 

 الدخول

18 

 عاًما

18 

 عاًما
 عاًما 18

الحد 

األقصى 

للعمر عند 

 المطالبة

70 

 عاًما

65 

 عاًما
 عاًما 60

 

درهم  200,000/-: حد الغطاء المجاني

إماراتي لعمر المؤمن عليه )المطبق على 

الفقدان  تعويض باستثناء التعويضاتجميع 

 غير الطوعي للعمل(

 الغطاء التأميني إنهاء

يتم إنهاء التأمين المنصوص عليه في هذه 

فيما يتعلق عليه الوثيقة للمقترض المؤمن 

أي واحد أو أكثر  وقوعباالتفاقية تلقائيًا فور 

 مما يلي:

  وثيقة التأمينتاريخ انتهاء. 

 .تاريخ إغالق الحساب 

  التزام المقترض التاريخ الذي ينتهي فيه

المؤمن عليه بموجب االتفاقية، أو يتم 

 التنازل عنه أو نقله إلى طرف ثالث.

  التاريخ الذي يصل فيه المقترض

المؤمن له إلى الحد األقصى للسن 

 .كما هو مذكور في الجدول

  التاريخ الذي يتم فيه دفع تعويضات

تعويض الوفاة أو العجز أو المطالبة ب

مبلغ التى األمراض الحرجة حعن 

 المؤمن )الوفاة( األساسي

 دفع قسط بصاحب البوليصة  عدم قيام

 .التأمين فيما يتعلق بالمقترض

 قائمة االستثناءات

قائمة االستثناءات المطبقة على مزايا الوفاة 

 والعجز

وارد في أي من حاالت اإلقرار  استثناًء مما

 تعويض، لن يتم دفع أي لوثيقةالمرفقة با

بموجب أي من هذه اإلقرارات إذا وقع 

الحادث أو الحدث إما بشكل مباشر أو غير 

 :مباشر نتيجة ألي من األسباب التالية

المشاركة الفعالة في الحرب أو  -1

 .العمليات الحربية أو اإلرهاب

 صاحبال يتم تغطية أي خطر إذا كان 

البطاقة مشارًكا نشًطا أو مشارًكا بشكل 

مباشر أو غير مباشر في حرب أو 

. يعتبر الشرطي أو أي يةحربعمليات 

شخص آخر له نفس المهنة ويتصرف 

مشموالً في التغطية أثناء أداء واجبه 

 .التأمينية

"العمليات الحربية" تعني األعمال 

 أوالشغب  أوالتمرد  أوالعدائية 

الحرب األهلية  أوية االضطرابات المدن

القوة العسكرية  أوالتآمر  أوالثورة  أو

األحكام العرفية أو حالة  أوأو المغتصبة 

 .الحصار

ي قصد بمصطلح "اإلرهاب" نشاط يفي 

 :أدناه( 2( و1بكل من البندين 

ينطوي على عمل عنيف أو فعل  (1

على حياة اإلنسان أو  يشكل خطًرا
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ملموسة أو ال هممتلكاتأصوله أو 

ملموسة مما يتسبب في الغير 

ضرر بالممتلكات أو الإلحاق 

 ؛ ومإصابة األشخاص أو تهديده

يبدو أنه يهدف إلى: تخويف أو  (2

إكراه أو تحريض السكان المدنيين: 

أو إلحاق خسائر اقتصادية أو 

تعطيل أي قطاع من قطاعات 

االقتصاد المحلي أو الوطني أو 

حتجاج أو العالمي؛ أو التأثير أو اال

التخويف أو اإلكراه على سياسة أو 

سلوك الحكومة بأي وسيلة، بما في 

ذلك الدمار الشامل والقتل والخطف 

 واالختطاف وأخذ الرهائن.

محاولة االنتحار أو اإلصابات الذاتية  -2

تغطية  يتم. اأو مجنونً  عاقاًل  سواء كان

البطاقات الحالية  لصاحبياالنتحار 

الية على شركة التأمين الح حسب)

 12أساس مستمر( وفترة االنتظار 

البطاقات  صاحبيشهرا ينطبق على 

 .الجدد

 صاحبللقانون من قبل  إخاللأي  -3

 .يقوم بهالبطاقة أو أي اعتداء 

تحت تأثير الكحول /  يكونأن  -4

المخدرات بخالف ما يتم وفقا 

 .لتوجيهات طبيب ممارس مسجل

من أي أشكال  أو االنزالقالطيران  -5

يدفع إال كراكب  الطائراتأخرى من 

األجرة لشركة طيران أو خدمة 

 .مستأجرة معترف بها

باستثناء المهنيين فقط أثناء المشاركة أو  -6

التدريب في أي رياضة خطرة للمنافسة 

أو ركوب الخيل أو القيادة في أي شكل 

 .أو المنافسة السباقمن أشكال 

باستثناء المهنيين فقط أثناء المشاركة  -7

 .تحت الماءفي أي نشاط 

 العلة أو المرض العقلي. -8

العدوى من أي فيروس نقص المناعة  -9

( أو متالزمة نقص HIVالبشرية )

المناعة المكتسب )اإليدز( أو أي حالة 

 .متعلقة باإليدز

أي  المنضم إلىالمؤمن المشارك في أو  -10

 .عملية بحرية أو عسكرية أو جوية

الخدمة العسكرية: بالنسبة لمواطني 

دولة اإلمارات العربية المتحدة المؤمن 

تأدية أثناء  الوثيقةعليهم بموجب هذه 

الخدمة العسكرية اإللزامية، يغطي هذا 

 حينماالقدر" القضاء والتأمين "حوادث 

يكون المؤمن عليه خارج الخدمة أو في 

واجب منتظم )مهام إدارية، تدريب 

ضة الروتينية، تمرين يتعلق بالريا

باستثناء الذخيرة الحية والمتفجرات 

عن ساحة  ا( بعيدً واأللعاب الخطرة

المعركة والمناورات العسكرية أو 

المهام العسكرية المرتبطة بالقتال 

العسكري )مثل بروفة مع البعثات 

العسكرية الحية في حاالت الحرب أو 

 (الحرب شبه

التعرض المتعمد لخطر استثنائي )إال  -11

فعل لفي محاولة إلنقاذ حياة اإلنسان( 

 المقترض المؤمن. من إجرامي

الوفاة أو اإلصابة الناتجة عن االندماج  -12

النووي أو االنشطار النووي أو التلوث 

 .اإلشعاعي على النحو المحدد أدناه

عن مادة  ةناشئ مطالبةأي  استثناءيتم  -13

 .جة لإلرهابكيميائية ذرية نتي

 العوامل التدميريةاستثناء 

ضد الخسارة أو ال تؤمن  الوثيقةهذه إن 

الضرر )بما في ذلك الوفاة أو اإلصابة( وأي 

تكلفة أو مصروفات مرتبطة ناتجة بشكل 

مباشر أو غير مباشر عن تفريغ أو انفجار أو 

استخدام أي جهاز أو سالح أو مادة تستخدم 

أو تنطوي على انشطار نووي أو اندماج 

نووي أو قوة مشعة أو عوامل كيميائية أو 
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شعاعية أو ما شابهها، سواء في بيولوجية أو إ

النظر عمن  وبصرفوقت السلم أو الحرب، 

النظر عن أي سبب  وبصرفيرتكب الفعل، 

أو حدث آخر يساهم بشكل متزامن أو في أي 

. ينطبق هذا االستثناء على منه تسلسل آخر

 .غير المشتركين واألبرياء أيًضا

قائمة االستثناءات المطبقة على الفقدان غير 

 للعمل الطوعي

التي تبدأ ل الخسارة غير الطوعية للعم -1

 .يوًما من تاريخ البدء 90خالل 

الشخص المؤمن عليه الذي لم يعمل  -2

بشكل مستمر مع نفس صاحب العمل 

 أشهر على األقل. 6لمدة 

الذي يخضع  عليه الشخص المؤمن -3

 .لفترة مراقبة

بدوام لن يكون التوظيف في العمل  -4

أو العمل المؤقت أو العرضي  جزئي

الفقدان غير مؤهالً للحصول على إعانة 

في  العمل. لن تتم تغطية الطوعي للعمل

عقد محدد المدة إال خالل مدة العقد، 

الفقدان غير وسوف تنتهي مدفوعات 

في تاريخ اإلنهاء  الطوعي للعمل

المحدد للعقد المحدد المدة )جميع 

 محددةلمدة المطالبات المتعلقة بعقد 

المطلوب إحالتها إلى شركة أبوظبي 

كل حالة مراجعة ( لللتأمينالوطنية 

 (.على حدة

باالتفاق  ترك العملاالستقالة أو  -5

المتبادل أو البطالة الطوعية أو 

 .بعد فترات الراحة الطوعية االستغناء

أو المرض أو الحوادث أو أي  العجز -6

أو  /وأسباب طبية أخرى )عقلية 

 .جسدية(

يكون المؤمن عليه على علم عندما  -7

 .هأو قبل بالبطالة المعلقة في تاريخ البدء

عندما تكون البطالة جزًءا عاديًا من  -8

 .العمل أو بسبب عدم تجديد الوظيفة

في حالة عدم إنهاء الشخص المؤمن  -9

إال  ،عن الحاجةلزيادته عليه أو إعفاؤه 

أن راتبه أو بدالته يتم حجبها جزئيًا أو 

 .كليًا ألي سبب من أسباب عقد العمل

البطالة نتيجة ألي سبب من األسباب  -10

 التالية:

 سوء السلوك؛ أو (1

 رفض قبول أوامر من الرؤساء (2

 اإلدانة الجنائية (3

 خيانة األمانة أو الفعل االحتيالي (4

 عدم األداء أو ضعف األداء (5

القيام حقوق أصحاب العمل في  (6

من قانون  120بذلك بموجب المادة 

 العمل اإلماراتي.

الفترة التي يتم فيها استالم  (7

المدفوعات من صاحب العمل بدالً 

 .من إشعار العمل

الشخص المؤمن عليه أن يبلغ الدفع بعد  -11

الحد األقصى لسن التغطية المحددة في 

 .الوثيقةجدول هذه 

إنهاء الخدمة بسبب التقاعد الطوعي من  -12

 .ل الشخص المؤمن عليهقب

 .إنهاء العمل خالل فترة االختبار -13

الفترة التي يتم فيها استالم المدفوعات  -14

من صاحب العمل بدالً من إشعار 

 .العمل

السبب  حينما يكونفشل الشركة  -15

أو حربًا  طبيعيًا المساهم خطًرا كارثيًا

؛ اإلشعاع النووي أو شبه حربأو 

 .التلوث اإلشعاعي

الطبيعي لعقد العمل المحدد نتهاء اال -16

 المدة أو العقد المؤقت؛

عدم تجديد عقد العمل بسبب وقف أو  -17

 انتهاء التأشيرة؛

التقاعد الطوعي أو  يشملالتقاعد بما  -18

 المبكر أو المؤقت أو الدائم.

فقدان العمل غير الطوعي بسبب  -19

 عقد العمل أو شروطه؛ب اإلخالل
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 للعملغير الطوعي  الفقدانإذا كان  -20

بشكل  اطوعية أو كان ناتجً  طريقةبأي 

 .عليهمباشر أو غير مباشر عن المؤمن 

الشخص المؤمن عليه سواء كان  -21

ً يعمل أو  خارج دولة اإلمارات  موظفا

بموجب العربية المتحدة لن تتم تغطيته 

. ال يتم تغطية الفقدان غير الطوعي للعمل

األعضاء الذين يتم نقلهم إلى العمل خارج 

دولة اإلمارات العربية المتحدة إال إذا 

التي يقع ظلوا في قائمة الرواتب للشركة 

)وليس في أي من  مقرها في اإلمارات

 فروعها أو الشركات الشقيقة(.

ال  حينمالعمل لغير طوعي  فقدانأي  -22

بطريقة تم يستطيع المؤمن عليه إثبات أنه 

 .طوعيةغير 

إذا كان الشخص المؤمن عليه غير  -23

قادر على المطالبة بموجب إعانة البطالة 

)لمواطني دولة اإلمارات فقط(؛  في تنمية

الفقدان غير مالحظة: ال ينطبق غطاء 

على مواطني دولة الطوعي للعمل 

 .اإلمارات

الفصل أو االستغناء عن العمل عندما  -24

عائلة  صاحب العمل أحد أفراد يكون

المطالب بالتعويض )أقارب بالدم( أو 

عندما يكون المطالب بالتعويض مساهًما 

في الشركة أو أحد أعضاء مجلس 

 إدارتها.

الفصل أو االستغناء عن العمل عندما  -25

شركة كان  لدىيعمل  عليه المؤمن يكون

أو  أحد والديهأو شريكه أو  زوجتههو أو 

ًما طفله أو أخيه أو أخته مديًرا أو مساه

أو صاحب عمل )بخالف االستثمار 

أحد بحسن نية في شركة مدرجة في 

المعترف بها أو عندما  شركات البورصة

ا في مساهمً  بالتعويض يكون المطالب

 .الشركة

 العمل الحر -26

الناتج بشكل مباشر أو غير مباشر  -27

أو غيرها من  اإلغالقعن اإلضراب أو 

العمالية المنظمة أو أي عمل  النزاعات

 غير قانوني.

حكومة  توجًها من جانبأي تحرك  -28

 .اإلمارات نحو التوطين

إذا لم يكن لدى المؤمن عليه تأشيرة  -29

إقامة أو عمل صالحة وقت المطالبة 

 )ينطبق على الوافدين(

إذا رفض المؤمن عليه أي عمل  -30

 .صاحب العمل وفرهمعقول / بديل 

أو إخفاء  كاذب بيانفي حالة تقديم أي  -31

أو نيابة عنه  عليهمن جانب المؤمن 

للحصول على تغطية لدعم أي مطالبة 

 .الوثيقةبموجب هذه 

إذا كان المؤمن عليه مغتربًا، يتم  -32

الحصول على تأشيرة إقامة من دولة 

كفالة من أحد باإلمارات العربية المتحدة 

أفراد األسرة. ومع ذلك، فإن هذا ال 

المؤمن عليه  ينطبق إذا وقع الشخص

 إعالنًا يؤكد أنه عاطل عن العمل.

إذا كان المؤمن عليه مغتربًا، أي  -33

تأشيرة إقامة لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة يتم الحصول عليها أو االحتفاظ 

بأي طريقة كانت، بينما ال يتم  بسريانها

معاملة الشخص المؤمن عليه أو 

االعتراف به كموظف يعمل بدوام كامل 

صاحب العمل بما في ذلك حساب  من قبل

قانون لاستحقاقات نهاية الخدمة وفقًا 

 إلمارات العربية المتحدة.دولة الالعمل 

 60إذا تم استالم إخطار المطالبة بعد  -34

 يوًما من تاريخ الحدث.

قائمة االستثناءات المطبقة على مزايا 

 المرض الحرج

لن تكون الشركة مسؤولة ولن تدفع أي مطالبة 

مرتبطة بشكل  الوثيقةبموجب هذه ض بالتعوي

 باآلتي: مباشر أو غير مباشر
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التحليق بأي شكل من أشكال الطائرات،  (أ

 كراكبما لم يكن المؤمن عليه مسافراً 

يدفع األجرة في طائرة مدنية معتمدة 

 .لنقل الركاب

بفعالية في الحرب المؤمن عليه شارك  (ب

والتمرد والفوضى والتخريب 

حداث المحددة كجريمة أو شارك األو

بنشاط في األحداث غير القانونية التي 

تسبب األمراض/ الحوادث التي تغطيها 

 .الوثيقة

لكحول أو تعاطي لالمزمن تعاطي ال (ج

المخدرات )باستثناء بناء على أوامر 

 (.الطبيب

، بغض النظر عما اذاتية عمدً الصابة اإل (د

لعقل ا سليم أم معتلإذا كان المؤمن له 

 .نتحراو

المالكمة أو المصارعة أو أي نوع من  (ه

الماء أو على القتال البدني أو التزلج )

الثلج( أو الطيران الشراعي أو القفز 

بالمظالت أو القفز بالحبال أو تسلق 

الجبال أو األنشطة الرياضية االحترافية 

 أو الغوص باستخدام المعدات.

 تكوناألمراض أو الحاالت التي  (و

األشكال المختلفة لمرض طفرات أو 

 نقص المناعة البشريةاإليدز و

 وفيروس تي الليمفاوي البشري.

اإلصابة من األسلحة غير التقليدية  (ز

)مثل األسلحة الذرية أو الكيميائية أو 

البيولوجية( أو من الصواريخ الباليستية 

 التقليدية.

االندماج النووي واالنشطار النووي  (ح

نجم ت حينماوالنفايات النووية، 

األمراض واإلصابات عن اإلشعاعات 

 المؤينة أو اإلشعاعية المؤينة.

ً  الحاالتتستثنى  (ط  الموجودة مسبقا

 .المحددة على النحو التاليو

الموجودة مسبقًا.  الحاالتتستثنى 

مرض أو  هي مسبقًا ةالموجود الحالة

عملية جراحية أو حالة مغطاة تحت 

التي كانت  ةالحرجغطاء األمراض 

موجودة أو حدثت أو تم تشخيصها في 

أي درجة من الخطورة قبل انضمام 

النظر عن  بصرف - النظامالعضو إلى 

منصوص عليها في حاالت حرجو أي 

المغطاة في صياغة  الحرجةاألمراض 

 .وثيقة التأمين

تعتبر النوبة القلبية أو جراحة الشريان 

أو زرع القلب أو  االلتفافيةالتاجي 

السكتة الدماغية من أمراض القلب 

التعامل واألوعية الدموية وبالتالي يتم 

على سبيل المثال إذا  .كحالة واحدة معها

دماغية  بسكتةكان العضو قد أصيب 

ن يكون ، فلالنظامقبل انضمامه إلى 

سكتة عن مستحقة الدفع التعويض 

دماغية في المستقبل أو أزمة قلبية أو 

 .حة الشريان التاجي أو زرع القلبجرا

محدد  حالةألي  تعويضلن يتم دفع أي 

عن األسباب أو األعراض  نتجت

األساسية التي كانت معروفة للعضو 

 .النظامقبل االنضمام إلى 

فقط بعد انضمام العضو  القيدينطبق هذا 

. فيما يلي قائمة باألسباب أو النظامإلى 

األعراض األساسية لكل حالة. سيتم 

تطبيق هذا االستثناء من تاريخ انضمام 

 نظام.إلى ال عليهالمؤمن 

 :ما يلي الحاالتتشمل هذه 

 

 السرطان الرئيسي:

أمراض أي سرطان سابق أو حاالت 

ورم حليمي في المثانة  أو خبيثة سابقة

 أومرض كرون  أوالسليلة القولونية  أو

بيلة ال أوالتهاب القولون التقرحي 

نفث  أودم في البراز  أو وجوددموية ال

تضخم  أولمفية العقد الاعتالل  أوالدم 

 .دنفال أوالطحال 
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جراحة الشريان التاجي وقلبية النوبة ال

 االلتفافية:

الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم 

تصلب الشرايين وأمراض الشريان و

بذل ألم في الصدر عند والتاجي 

عدم انتظام وداء السكري والمجهود 

تخطيط القلب غير وضربات القلب 

 .السمنةوفرط شحميات الدم والطبيعي 

 

 السكتة الدماغية:

اضطرابات وارتفاع ضغط الدم 

النوبات اإلقفارية والصمامات القلبية 

الصمة الرئوية والهيموفيليا والعابرة 

داء السكري و رئيسيانسداد أي وعاء و

تمدد األوعية الدموية داخل الجمجمة و

التشوهات وتصلب الشرايين و

 .الرجفان األذينيوالشريانية الوريدية 

 

 زرع األعضاء الرئيسية:

القلب والقلب/ الرئة: مرض الشريان 

اعتالل عضلة والقلب  وقصورالتاجي 

 ارتفاع ضغط الدم.والقلب 

داء األغشية والرئة: الفشل الرئوي 

 المخاطية.

التهاب و بي أو سيالكبد: التهاب الكبد 

 النهائيةالكبد المزمن في المرحلة 

 تليف الكبد الصفراوي األولي،و

التهاب الكبد وأمراض الكبد الكحولية 

تخثر الوريد الكبدي والمناعي الذاتي 

 اضطرابات التمثيل الغذائيو

 .التهاب القنوات الصفراويةواألورام 

 التعويضاتقائمة االستثناءات المطبقة على 

 لمستشفى حال التواجد في االنقدية 

اإلقامة بالمستشفى بسبب المرض أو  .1

 التعب.

أي عالج ال يقوم الطبيب بصرفه أو أي  .2

 عالج اختباري بحت. 

أي فحوصات طبية روتينية أو مقررة  .3

 قبل الفحص.

الختان أو عمليات التجميل الخاصة  .4

بتغيير الجنس أو الجراحة التجميلية )ما 

لم تكن هذه الجراحة التجميلية ضرورية 

لعالج مرض ما أو أي إصابة جسدية 

عرضية كنتيجة مباشرة للحدث المؤمن 

 6ضده والتي يتم إجراؤها في غضون 

 أشهر(. 

عالج أو جراحة األسنان أو الجراحة من  .5

لم تكن ضرورية بسبب أي نوع ما 

 اإلصابات الجسدية العرضية. 

إزالة أي مادة تم زرعها في عملية  .6

جراحية سابقة قبل تاريخ بدء التغطية 

 التأمينية.

أي أخطار طبيعية )بما في ذلك سبيل  .7

المثال ال الحصر إلى االنهيار الجليدي أو 

الزلزال أو االنفجارات البركانية أو أي 

 ية(.نوع من المخاطر الطبيع

المشاركة في أو اتخاذ أي نشاطات أو  .8

رياضات خطيرة كمهنة /أو كوسيلة 

للدخل بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر 

السباقات أو الغوص أو الرياضات 

الجوية أو القفز بالحبال أو تسلق الجبال 

 أو أي أفعال إجرامية أو غير قانونية. 

اإلشعاعات النووية أو االنشطار النووي  .9

ندماج النووي و/أو التلوث أو اال

 اإلشعاعي.

أو العجز، الكلي أو الجزئي، الناتج  الوفاة .10

عن الحروب أو االحتالل أو أعمال 

األعداء األجانب أو األعمال القتالية 

)سواء أعلنت الحرب أم ال( أو الحروب 

األهلية أو التمرد أو الثورات أو العصيان 

أو الحكم العسكري أو االستيالء على 

طة أو الشغب أو االضطرابات السل

غير قائمة الاألهلية. منطقة الحرب و

 )العراق، أفغانستان ...(الشاملة للدول 

 المستثناة.
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العمليات البحرية أو العسكرية )بما في  .11

ذلك الواجبات في أوقات السلم( للقوات 

المسلحة أو القوات الجوية والمشاركة 

في العمليات تتطلب استخدام األسلحة أو 

تي تمت بأمر السلطات العسكرية ال

بغرض مكافحة اإلرهابيين والمتمردين 

 وما شابه ذلك.

أخطار الحرب السلبية واإليجابية )بما  .12

 في ذلك أعمال اإلرهاب(.

ال يجوز سداد أي مستحقات بموجب  .13

التأمين هذه حين ترى السلطات  وثيقة

الطبية المعنية في اإلمارات العربية 

بسبب أو  المتحدة أن العجز يكون

ينشأ، سواء بشكل مباشر أو غير 

مباشر، عن العدوى من أي إنسان 

يحمل فيروس نقص المناعة 

(HIV .) 

 تعويضاتقائمة االستثناءات المطبقة على 

 المحفظة اآلمنة

خسائر بطاقات االئتمان التي لم يتم  -1

اإلبالغ عنها للشركة المصدرة في خالل 

ساعة من اكتشاف الخسارة أو  48

 السرقة.

الخسارة الناجمة عن استخدام بطاقة  -2

ائتمان أصلية من قبل شخص مرخص له 

باستخدام توقيعه/ توقيعها األصلي بقصد 

 االحتيال.

الخسائر الناجمة عن االستخدام غير  -3

المرخص به لبطاقة االئتمان من قبل أي 

 من األقارب من الدرجة األولى.

 أي مسؤولية قانونية من أي طبيعة كانت. -4

أي خسارة لم تكتشف خالل فترة  -5

 التغطية.

أي معامالت تمت عن طريق شبكة  -6

الذي نشأت  اإلنترنت بعد وقوع الحدث

لمحفظة اعنه المطالبة بموجب تغطية 

 . "بالس" اآلمنة

متوجب السداد في  تعويضكون أي يلن 

 الحاالت التالية:

 أ. النقود المسروقة:

التي نشأت عنها المطالبات، بقصد  -

 أو بدون قصد، من قبل: 

العضو المشمول بالتغطية أو  -

زوجته/ زوجه أو أطفاله أو أقاربه 

أو أصدقائه؛ أو بسبب الحروب أو 

االضطرابات المدنية أو التمرد أو 

الثورات أو اإلرهاب أو أفعال 

القضاء والقدر أو التفاعالت النووية 

 أو اإلشعاعات؛ أو

العواقب الناجمة عن أي أعمال  -

للشغب أو المصادرة من قبل 

 السلطات.

ب. المعامالت االحتيالية على بطاقة 

االئتمان المفقودة أو المسروقة 

 الصادرة عن البنك في المحفظة. 

ج. المطالبات الناتجة عن المعامالت 

أو األضرار التي تمت عن قصد أو 

 بدون قصد من قبل:

لتغطية أو العضو المشمول با -

زوجته/ زوجه أو أطفاله أو أقاربه 

أو أصدقائه؛ أو بسبب الحروب أو 

االضطرابات المدنية أو التمرد أو 

الثورات أو اإلرهاب أو أفعال 

القضاء والقدر أو التفاعالت النووية 

أو اإلشعاعات أو العواقب الناجمة 

عن أي أعمال للشغب أو المصادرة 

 من قبل السلطات.

 سروقة أو المفقودة:األموال الم

التي نشأت عنها المطالبات،  -

 بقصد أو بدون قصد، من قبل: 

العضو المشمول بالتغطية أو  -

زوجته/ زوجه أو أطفاله أو 

أقاربه أو أصدقائه؛ أو بسبب 

الحروب أو االضطرابات 

المدنية أو التمرد أو الثورات أو 



 شركة أبوظبي الوطنية للتأمين  

اإلرهاب أو أفعال القضاء 

و والقدر أو التفاعالت النووية أ

 اإلشعاعات؛ أو

العواقب الناجمة عن أي أعمال  -

للشغب أو المصادرة من قبل 

 السلطات.

د. المعامالت االحتيالية على بطاقة 

االئتمان المفقودة أو المسروقة 

 الصادرة عن البنك في المحفظة. 

ه. المطالبات الناتجة عن المعامالت 

أو األضرار التي تمت عن قصد أو 

 بدون قصد من قبل:

العضو المشمول بالتغطية أو  -

زوجته/ زوجه أو أطفاله أو أقاربه 

أو أصدقائه؛ أو بسبب الحروب أو 

االضطرابات المدنية أو التمرد أو 

الثورات أو اإلرهاب أو أفعال 

القضاء والقدر أو التفاعالت النووية 

أو اإلشعاعات أو العواقب الناجمة 

عن أي أعمال للشغب أو المصادرة 

 طات.من قبل السل

 بند العقوبات

، الوثيقةفي حال تعارض أي من أحكام هذه 

، مع القوانين واللوائح الوثيقةفي تاريخ بدء 

المعمول بها في دولة اإلمارات العربية 

الحد األدنى المتحدة؛ يتم تعديله ليتطابق مع 

متطلبات هذه القوانين. ال يتم اعتبار هذه ل

، تحت أي ظروف، توفر التغطية الوثيقة

التأمينية وال تتحمل أي مسؤولية بسداد أي 

مطالبة أو تقديم أي فائدة بموجبه إلى الحد 

الذي ال يؤدي فيه توفير هذه التغطية أو سداد 

هذه المطالبة أو تقديم هذه الفائدة إلى تعريض 

الشركة أو شركة التأمين الخاصة بها ألي 

بموجب قرارات األمم عقوبة أو حظر أو تقييد 

المتحدة أو العقوبات التجارية أو االقتصادية 

أو قوانين أو لوائح دولة اإلمارات العربية 

المتحدة أو االتحاد األوروبي أو المملكة 

 المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية.

إثبات الخسارة أو حق الحصول على 

 :التعويض

يجب إرسال إشعار خطي بأي مطالبات تتعلق 

لوفاة أو العجز يفيد بتحديد المقترض ابحاالت 

المؤمن عليه إلى الشركة في الحال أو في 

أقرب وقت ممكن. بعد ذلك، ستقوم الشركة 

بتوفير االستمارات الضرورية لتقديم إثبات 

، ويجب، في أي التعويضحق الحصول على 

ات خطي بحق حال من األحوال، تقديم إثب

الحصول على المستحقات إلى الشركة في 

مقرها الرئيسي )شركة أبوظبي الوطنية 

، أبوظبي، 839للتأمين، ص.ب رقم 

 90اإلمارات العربية المتحدة( في غضون 

 يوًما من حدوث حالة الوفاة أو العجز.

 السجالت والمعلومات:

التأمين، بناًء على طلب  صاحب وثيقةيقوم 

 لي:الشركة، بما ي

تزويد الشركة بالمعلومات المتعلقة  (أ)

بالمقترضين المؤمن عليهم واالتفاقية 

المبرمة من قبل المقترضين المؤمن 

التأمين حسبما  وثيقة وصاحبعليهم 

ً بشكل مقبول من قبل  يكون مطلوبا

 الشركة.

زويد الشركة بالسجالت ت (ب)

 بصاحب وثيقةذات الصلة والخاصة 

التأمين المتعلقة بالمقترضين المؤمن 

عليهم حسبما تطلبه الشركة بشكل 

مقبول ألغراض اإلدارة من قبل 

شركة التأمين المتفق بموجبه على 

تقديمه وتحديد مبالغ األقساط 

 المستقبلية.

 بالتعويض كيفية تقديم المطالبات

 بالتعويضكيفية تقديم المطالبات 
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م عند وقوع أي حدث ينشأ عنه تقدي -1

 وثيقةبموجب  بالتعويض أي مطالبة

 صاحبالتأمين هذه؛ يتعين على 

التأمين تقديم إشعار خطي إلى  وثيقة

يوًما  90الشركة في موعد ال يتجاوز 

 من تاريخ وقوع الحدث.

ينبغي إرسال كافة المراسالت  -2

المتعلقة بأي مطالبات إلى العنوان 

التالي، عناية إدارة المطالبات 

 بالشركة:

 أبوظبي الوطنية للتأمينشركة 

، أبوظبي، 839ص.ب رقم: 

 اإلمارات العربية المتحدة.

، فاكس: 02 4080100هاتف: 

6268600 2 02 

يمكنك االتصال بشركة أبوظبي 

الوطنية للتأمين )أدنيك( على الرقم 

/ أو إرسال  8008040المجاني: 

رسالة بالبريد إلكتروني إلى 

LifeClaims@adnic.ae 

ض المؤمن عليه أو من سيقوم المقتر -3

يمثله باالتصال بالشركة وتقديم كافة 

وثائق المطالبة المطبقة حسب 

 توجيهات إدارة المطالبات بالشركة.

 إجراءات المطالبات العامة

فيما يلي إجراءات معالجة المطالبات بشأن 

 : الوثيقةهذه 

يجب على الفور إرسال إشعار خطي إلى  .1

وفاة/ الشركة يفيد بوقوع الحوادث/ ال

اإلصابات/ المرض الذي قد تنشأ عنه 

 التأمين.  وثيقةتقديم أي مطالبة بموجب 

يقدم هذا اإلشعار، باستثناء ذكر اسم  .2

ن عليه الذي تم تقديم  العضو المؤم 

المطالبة بشأنه، التفاصيل األساسية بما 

في ذلك تاريخ الوفاة/ الحادثة/ المرض 

 المطالب بها.  التعويضاتونوع 

استالم إشعار المطالبة؛ تقوم الشركة عند  -1

 بما يلي:

تسجيل المطالبة وتخصيص رقم  .1

المطالبة ليتم اقتباسه في كافة 

المراسالت الالحقة بشأن تلك 

 المطالبة.

إخطار العضو المؤمن عليه برقم  .2

المطالبة وطلب المستندات التي 

تعتبر ضرورية ومقبولة لمعالجة 

 المطالبة.

كره، يتم تقديم عند استالم ما سبق ذ -2

استمارة المطالبة المقابلة والمستوفاة من 

جميع النواحي إلى الشركة مع كافة 

 الوثائق الداعمة المطلوبة.

عند استالم المطالبة الموثقة من المؤمن  -3

عليه؛ تقوم الشركة باإلخطار بشأن أي 

مستندات أخرى تكون مطلوبة إلثبات 

 المطالبة أو معالجة المطالبة عن طريق

 التسوية.

فيما يتعلق بكافة المطالبات النافذة  -4

والمتوجبة السداد بموجب بنود وشروط 

، تقوم الشركة بإصدار إيصال الوثيقةهذه 

 إبراء الذمة الكامل والنهائي. 

فقدان ال بالتعويض عنإجراءات المطالبات 

 للعمل غير الطوعي

عند وقوع أي حدث ينشأ عنه تقديم أي مطالبة 

؛ يقوم المقرض المؤمن الوثيقةبموجب هذه 

 عليه أو ممثليه باتباع اإلجراءات التالية: 

" غير العملفي حال تم قبول مطالبة "فقدان 

" بتقديم التقارير النظامالطوعي، يقوم "عضو 

الشهرية بنفسه إلى المقر الرئيسي للشركة 

باعتبارها شرط مسبق للمستقبل لتأكيد 

فقدان غير لاالشهري" فيما يتعلق ب التعويض"

 . للعمل الطوعي
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تقديم إشعار خطي فوري إلى الشركة  أ(

من تاريخ وقوع  يوما   60في موعد ال يتجاوز 

 الحدث.

يتعين على المؤمن عليه أو حاملي  ب(

التأمين بملء االستمارة  وثائق

الموحدة للمطالبات الصادر من قبل 

الشركة ودون أي تكلفة على الشركة 

الذي يرضى  مع أدلة إثبات بالشكل

الشركة حسبما تطلبه الشركة بشكل 

 مقبول؛

يقوم البنك بتوفير الرصيد المستحق  ج(

 السداد مع إشعار المطالبات.

فيما يتعلق بالمطالبات خارج دولة  د(

اإلمارات العربية المتحدة، ينبغي 

تقديم إعالن ذاتي عن البطالة لألشهر 

الثالثة األولى من البطالة، وبعد 

أشهر؛ ينبغي تقديم دليل  مرور ثالثة

أقوى على البطالة مثل تقرير ضريبة 

الدخل أو تقرير سجل الضمان 

االجتماعي إلخ. ليتم التصديق عليها 

من قبل سفارة دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وبعد ذلك كل شهرين، 

بموجب السداد بأثر رجعي في حال 

اكتشاف مزاولة المؤمن عليه 

ن عليه عبء لوظيفته. يتحمل المؤم

 إثبات المطالبة.

يقوم المقترض أو من يمثله أو  ج(

المؤمن عليه بتقديم الوثائق التالية 

من تاريخ وقوع  يوًما 60خالل 

 الحدث.

. خطاب إنهاء يؤكد أن عقد 1 

الموظف )الفرد المشمول بالتغطية 

التأمينية( قد تم إنهاءه مع اإلشارة 

 بوضوح إلى أسباب اإلنهاء.

من البنك تفيد بالمبلغ . رسالة 2

المستحق على حساب التمويل 

الخاص بالفرد المشمول بالتغطية 

 التأمينية في وقت اإلنهاء.

. نسخة من عقد العمل ونسخة من 3

 جواز السفر توضح صفحة التأشيرة.

. نسخ من بيان/ التاريخ الذي 4

يعرض المعامالت ومبالغ األقساط 

والمبالغ والدفعات المتأخرة لألقساط 

 المستحقة.

 . نسخة من طلب التمويل الشخصي5

. قسائم رواتب األشهر الثالثة التي 6

 تسبق تاريخ إشعار اإلنهاء.

. يجوز للشركة أيًضا مطالبة 7

صاحب العمل بتقديم نسخة من عقد 

العمل، إذا كان ذلك مطلوباً، للتحقق 

 من مدة عقد العمل.

. تقديم نسخة شهرية من جواز 8

وضح صفحة التأشيرة وختم السفر ت

 البنك وتاريخه.

. ينبغي الحصول على رقم بطاقة 9

 العمل في مرحلة المطالبة. 

. أي وثائق أخرى قد تكون 10

مطلوبة حسب السياسات السائدة 

 للشركة.

. دليل على العمل بدوام كامل 11

على ورق يحمل ترويسة صاحب 

العمل، بما في ذلك نسخة من عقد 

ن صاحب العمل العمل المبرم بي

والموظف الذي يشير بوضوح إلى 

أنه قد تم توظيف الموظف للعمل 

 بدوام كامل. 
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قد يتطلب تقديم كافة األوراق حسبما 

هو مشار إليه أعاله بمستنداتها 

 األصلية )بخالف تلك

المقدمة إلى السلطات أو صاحب 

العمل( ألغراض التحقق قبل التسوية 

 النهائية للمطالبة.

كة بالحق المطالبة بالحصول على تحتفظ الشر

وثائق إضافية و/أو مفصلة، بخالف ما هو 

مذكور أعاله، والتي قد تكون أيضاً 

 ضرورية. 

( تحديد الظروف المحيطة 1)

للعمل فقدان غير الطوعي الب

للشخص المؤمن عليه والتي تبرر 

 هذا الحدث؛ 

( إجراء التحقيقات بشأن أي 2)

دام احتيال مشتبه به أو سوء استخ

التأمين بما في ذلك الحاالت  وثيقة

 التالية:

أ( عندما تكون المديونية كما في 

ليست ضمن تاريخ وقوع الحدث 

أشهر من تاريخ  6المتوسط قبل 

مديونية الشخص المؤمن عليه 

 اعتباراً من تاريخ وقوع الحدث،

ب( في حال الزيادة المفاجئة 

الشهرين  2للمديونية خالل 

 خ وقوع الحدث،الماضيين قبل تاري

ج( في حال كان هناك أي ظروف 

إضافية وفقًا للتقدير الشخصي 

الشركة والتي قد تقود الشركة إلى 

االشتباه في وقوع حالة احتيال أو 

 ،الوثيقةإساءة استخدام 

في حال تم قبول المطالبة؛ يتعين 

 النظامعلى العضو المشمول في هذا 

تقديم التقارير الشهرية بنفسه إلى 

المقر الرئيسي للشركة باعتبارها 

شرط مسبق للمستقبل لتأكيد 

الشهري" فيما يتعلق  التعويض"

 .للعمل فقدان غير الطوعيالب

 الوثيقةفي حال كانت أي مطالبة، بموجب هذه 

وبأي شكل من األشكال، احتيالية أو باطلة؛ 

هذه  التعويضات بموجبيسقط الحق في 

أعضاء  فيما يتعلق بعضو معين من الوثيقة

 .النظام

 مرحلة التحقيق الداخلي:

. عند استالم كافة الوثائق، في حال كانت 1

الوثائق قانونية؛ ستقوم الشركة بإعادة إرسال 

 الملف للتحقيق الداخلي أو غير ذلك. 

تقديم وثائق إضافية  النظامسي طلب من عضو 

 النظامحسب الضرورة، ويتطلب من عضو 

الشركة أينما  في كافة األوقات التعاون مع

ً إلثبات وتبرير  يكون ذلك ضروريا

مطالباتهم. في حال كانت المطالبة غير 

 مقبولة؛ 

 بذلك.  النظاميتم إخطار عضو 

. بناًء على تقرير التحقيق الداخلي؛ ستقوم 2

 شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بمعالجة

ً لشروط وأحكام  التأمين  وثيقةالمطالبة وفقا

 بهذا القرار.  النظاموإبالغ عضو 

 التسوية األولى )في حال كانت نافذة(:

. إذا كانت المطالبة نافذة المفعول، يتم سداد 1

 النظامالمستحقات الشهرية في حساب عضو 

 التأمين. وثيقة صاحب مع

. يتم إجراء التسوية بشأن كافة المطالبات 2

المقدمة في أو قبل الخامس عشر من الشهر 

السابق، بمجرد التحقق من صحتها، في اليوم 

األول من الشهر التالي، وسيتم إجراء التسوية 

بشأن كافة المطالبات المقدمة في أو بعد 

السادس عشر من الشهر السابق، بمجرد 
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سادس عشر من التحقق من صحتها، في ال

 الشهر التالي.

 التسويات الالحقة:

ستقوم الشركة بإجراء التحقيق الداخلي  .1

بشكل شهري والالحقة، وسيتم تسوية 

الشهرية بناًء على تقرير  التعويض

التحقيق الداخلي. في حال كان عضو 

غير مؤهل للحصول على  النظام

الشهري التالي؛ ستقوم الشركة  التعويض

 بذلك. النظامبإخطار عضو 

زيارة المقر  النظاميتعين على عضو  .2

الرئيسي للشركة بشكل شهري مع جواز 

سفره األصلي وإعالن وضعه الوظيفي. 

 التعويضوبناًء عليه، سيتم سداد 

 .النظامالشهري إلى عضو 

يتم التحقق من إجراءات المطالبات لضمان 

استمرار البطالة في موقع وزارة العمل 

)سيتم مطالبة باستخدام بطاقة العمل، 

األعضاء المؤمن عليهم من تلك الشركات 

التي تم التأكد من صحتها من خالل هذه 

الطريقة لمشاركة نسخ جواز السفر للتحقق 

 من نفاذ تأشيرة العمل(

فقدان غير الطوعي الالتغطية التأمينية بشأن 

للعاطلين عن العمل الذين غادروا دولة للعمل 

 ارجها،اإلمارات العربية المتحدة/ خ

توافق الشركة على النظر في المطالبات 

ذين غادروا لالمقدمة من قبل المدعين ا

 اإلمارات العربية المتحدة على النحو التالي

  فيما يتعلق باألشهر الثالثة األولى من

البطالة؛ قبول اإلعالن الذاتي كدليل في 

 حال كان العضو خارج البالد.

  أقوى بعد هذه الفترة، ينبغي تقديم دليل

)مثل الضمان االجتماعي أو الوثائق 

المالية( حسب مطالبتنا بتقديم كافة األدلة 

الالزمة حسبما يتم المطالبة به من قبل 

 الشركة بغرض إثبات عدم توظيفه. 

 القوائم المرجعية للوثائق

 القوائم المرجعية للوثائق

 أ. المطالبات المتعلقة بالوفاة:

استمارة المطالبة المستوفاة حسب  .1

األصول والموقعة من قبل 

 المفوضين بالتوقيع. 

تقرير الحادث )في حالة وقوع  .2

 حادث(.

شهادة الوفاة )بمستندها األصلي(.  .3

في حالة وقوع حالة الوفاة خارج 

اإلمارات العربية المتحدة، ينبغي 

التصديق على شهادة الوفاة األصلية 

ل سفارة الصادرة بالخارج من قب

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

التقرير الالحق للوفاة )أينما يكون  .4

 مطلوباً(

في حال وقوع  –تقرير الشرطة  .5

حالة الوفاة نتيجة لحادث/ حادث 

 مروري. 

تقرير طبي من المستشفى يفيد  .6

بالتشخيص المفصل للحالة وتاريخ 

المرض )في حال كانت الوفاة 

اة، في طبيعية( الذي أدى إلى الوف

حال لم يتم ذكر ذلك بوضوح في 

 شهادة الوفاة.

نسخة من جواز السفر بما في ذلك  .7

 صفحة التأشيرة )للوافدين(. 

 استمارة طلب بطاقة االئتمان.  .8

بيان بطاقة االئتمان عن الثالثة  .9

 أشهر األخيرة.

 أي وثيقة أخرى قد تكون ضرورية.  .10

 نسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية. .11

 العضالب. المرض 
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بعد استالم إعانة المرض العضال؛  .1

يجب على المقترض تقديم 

ً لشركة التأمين أن  دليال ًمرضيا

( أشهر أو 6عمره المتوقع هو ستة )

أقل اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب 

للحصول على إعانة المرض 

 العضال.

يجب أن يتضمن هذا الدليل شهادة  .2

من الطبيب المعالج، والذي ال يجوز 

ون أحد أفراد األسرة أن يك

ً مع  المباشرين للموظف أو مقيما

الموظف، وتحتفظ شركة التأمين 

بالحق في الحصول على رأي طبي 

ثاٍن أو أكثر على نفقتها الخاصة من 

طبيب متخصص متفق عليه مع 

 المؤمن له. 

 ج. مطالبات العجز

استمارة المطالبة المستوفاة حسب  .1

األصول والموقعة من قبل المفوضين 

 بالتوقيع

تقرير الحادث )في حالة وقوع  .2

 حادث(.

التقرير الطبي )بمستنده األصلي(  .3

والذي يؤكد بدقة درجة العجز الدائم 

 والصادر عن المجلس الطبي. 

في حال حدوث  –تقرير الشرطة   .4

 العجز نتيجة لحادث/ حادث مروري. 

تقرير طبي من المستشفى يفيد  .5

بالتشخيص المفصل للحالة وتاريخ 

المرض )في حال حدوث العجز 

 نتيجة لمرض ما(. 

نسخة من جواز السفر بما في ذلك  .6

 صفحة التأشيرة )للوافدين(. 

 نسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية.  .7

 استمارة طلب بطاقة االئتمان.  .8

بيان بطاقة االئتمان عن الثالثة أشهر  .9

 ألخيرة.ا

 أي وثيقة أخرى قد تكون ضرورية.  .10

 للعمل فقدان غير الطوعيالد. 

إشعار اإلنهاء من صاحب العمل  .1

)ينبغي تقديم المستند األصلي 

ألغراض التحقق(؛ استمارة المطالبة 

المستوفاة المطالبة حسب األصول 

 والموقعة من قبل المفوضين بالتوقيع. 

نسخة من جواز السفر مع صفحة  .2

 التأشيرة النافذة. 

 نسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية.  .3

نسخة من عقد العمل من صاحب  .4

 العمل. 

 استمارة طلب بطاقة االئتمان. .5

 بيان بطاقة االئتمان الكامل.  .6

في حال كان المؤمن له مؤهالً  .7

؛ يتعين عليه التعويضللحصول على 

غراض تقديم جواز السفر األصلي أل

التحقق في المقر الرئيسي ألدنيك، 

وكذلك تقديم اإلعالن الذاتي لحالة 

التوظيف بعد شهر واحد من فترة 

 التعويضاإلشعار للبدء في سداد 

 الشهري.

أي وثائق أخرى حسبما يكون مطلوباً  .8

من قبل الشركة للتحقق من صحة 

المطالبة بما في ذلك أي معلومات 

د إضافية قد تكون مطلوبة لتحدي

 . للعمل فقدان غير الطوعيالأسباب 

في حال قبول المطالبة؛ يقوم المؤمن  .9

عليه بتقديم التقارير بنفسه باعتبارها 

ً للمستقبل للتأكيد على  ً مسبقا شرطا

فقدان الالشهري فيما يتعلق ب التعويض

 . للعمل غير الطوعي

يتم سداد مبالغ المطالبات بشأن  .10

بشكل للعمل فقدان غير الطوعي ال

مباشر إلى العمالء في حال كانت 

 المطالبة مقبولة. 

 النقدي للمستشفى التعويضه. 
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استمارة المطالبة المستوفاة حسب  .1

األصول والموقعة من قبل المفوضين 

 بالتوقيع

 التقرير الطبي.  .2

 استمارة طلب بطاقة االئتمان.  .3

بيان بطاقة االئتمان عن الثالثة أشهر  .4

 األخيرة.

لسفر بما في ذلك نسخة من جواز ا .5

 صفحة التأشيرة )للوافدين(. 

 نسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية.  .6

أي وثائق أخرى قد تكون ضرورية  .7

يوماً اعتباراً  15إلى أدنيك في خالل 

 من تاريخ إبراء الذمة. 

 نسخة أصلية من الوثائق التالية: .8

أ. بطاقة إبراء الذمة مع تفاصيل 

 العالج المتلقى والتشخيص.

لملخص الجراحي )في حالة ب. ا

 خضوع المدعي لعملية جراحية(

 ج. شهادة من الطبيب

د. أي وثيقة أخرى قد تكون مطلوبة 

 في سياق تقييم المطالبة.  

عند استالم ما سبق، يتم تقديم استمارة  .1

المطالبة المقابلة والكاملة من جميع 

النواحي إلى أدنيك مع كافة المستندات 

 الداعمة المطلوبة.

فيما يتعلق بالمطالبات النافذة  .2

المستحقة السداد وفقاً لشروط وأحكام 

التأمين؛ سيتم إصدار إيصال  وثيقة

إبراء الذمة في غضون أربعة عشر 

ً من أيام العمل من تاريخ 14) ( يوما

االستالم من قبل أدنيك لكافة الوثائق 

 الداعمة الضرورية. 

سيتم تسوية المطالبة في غضون 

ً من أيام 21)واحد وعشرين  ( يوما

العمل اعتباراً من تاريخ استالم أدنيك 

إليصال إبراء الذمة الموقع والمختوم 

 حسب األصول. 

سيتم سداد كافة عائدات المطالبات المستحقة 

التأمين  وثيقة صاحبإلى  الوثيقةبموجب هذه 

 )بنك أبوظبي األول(. 

 الشروط المطبقة

البطاقة االئتمانية  صاحبيتم تغطية  .1

التأمين هذه في حال  وثيقةبموجب 

كان هو/ هي يحمل بطاقة ائتمانية 

 وثيقة صاحبنافذة وصادرة من قبل 

التأمين وذلك في أو بعد تاريخ بدء 

ما لم يختر هو/ هي عدم  الوثيقةهذه 

 التأمين عليه. 

في حالة وقوع أي من األحداث التي  .2

البطاقة  لصاحبيغطيها التأمين 

االئتمانية في فترة التأمين؛ حسبما هو 

مذكور في الملحق، تقوم الشركة 

ً ألحكام  بسداد المبلغ المستحق وفقا

 التأمين.  وثيقةوشروط 

من قبل  تعويضاتال يتم سداد أي  .3

الشركة فيما يتعلق بالفترة بين تاريخ 

الوفاة أو تاريخ الخسارة وسداد مبلغ 

 . الوثيقةالتأمين إلى صاحب 

اد كافة األموال المستحقة يتم سد .4

السداد إلى أو من قبل الشركة 

التأمين هذه في المقر  وثيقةبموجب 

الرئيسي للشركة، ويتم اعتبار سداد 

الشركة ألي مبالغ مستحقة إلى 

التأمين بمثابة إبراء  وثيقةصاحب 

كامل لذمة الشركة فيما يتعلق بهذا 

على  التعويضالمبلغ. يتم سداد كافة 

البطاقة/ المدعي فقط  صاحبحساب 

 التأمين.  وثيقةإلى صاحب 

يكون القسط مستحق السداد حسب  .5

استناداً إلى الرصيد  ملحق الوثيقة

الدائن المستحق والمطبق على كل 

 واإلضافيةمن البطاقات األساسية 

البطاقة األساسية في  صاحبإلى 

التاريخ المتفق عليه من كل شهر. يتم 
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منح فترة سماح تصل إلى ثالثون 

( يوًما لسداد كافة األقساط 30)

المستحقة في خالل الفترة التي تبقى 

التأمين هذه نافذة المفعول.  وثيقةفيها 

في حال عدم سداد أي قسط في خالل 

فترة السماح؛ يصبح التأمين باطالً 

في نهاية هذه الفترة، ولكن يتم سداد 

عدداً أقساط بالتناسب بغرض تأمين 

من حاملي البطاقات حتى نهاية فترة 

 السماح.  

 وثيقة صاحبيجوز للشركة أو  .6

عن طريق  الوثيقةالتأمين إنهاء هذه 

إرسال إشعار خطي بالبريد 

اإللكتروني يفيد برغبته في اإلنهاء 

إلى الطرف اآلخر، وتكون مدة هذا 

ً على األقل قبل  60اإلشعار  يوما

ن قبل تاريخ اإلنهاء بعد استالمه م

أي من الطرفين، ويقوم صاحب 

بسداد القسط بالكامل إلى  الوثيقة

الشركة فيما يتعلق بأي مقترض 

مؤمن عليه والذي اختار أن يكون 

مؤمناً عليه بموجبه قبل تاريخ اإلنهاء 

بسداد  الوثيقةوالذي لم يقم صاحب 

األقساط إليه حسبما هو مطلوب 

 .الوثيقةبموجب هذه 

ي تغيير قيمة يكون للشركة الحق ف .7

القسط بموجب تقديم إشعار خطي 

ال تقل  الوثيقة صاحبيفيد بذلك إلى 

مرور يوماً قبل تاريخ  45مدته عن 

 التأمين.  على وثيقة سنة

تنتهي التغطية التأمينية في تاريخ  .8

التأمين، وذلك في حال  وثيقةانتهاء 

التأمين في سداد  وثيقة صاحبإخفاق 

 احببصقسط التأمين فيما يتعلق 

ً ألحكام سداد  البطاقة االئتمانية وفقا

األقساط أو في التاريخ الذي يتجاوز 

فيه حساب البطاقة االئتمانية تاريخ 

االستحقاق بستة أشهر أو أي شكوى 

مقدمة إلى السلطات بشأن عدم سداد 

المستحقات أو اإلعالن عن هروب 

البطاقة االئتمانية أو إصدار  صاحب

ما يتعلق حكم من قبل أي محكمة في

 بالدين أدناه.

في حالة وجود مطالبة؛ يجب إخطار  .9

الشركة بذلك في أقرب وقت ممكن 

 وثيقة صاحبولكن يتعين على 

التأمين، في أي حال من األحوال، 

تقديم إشعار خطي ال تتجاوز مدته 

ً بعد وقوع الحدث الذي  90 يوما

نشأت عنه المطالبة وكذلك أي أدلة 

من قبل داعمة والتي تكون مطلوبة 

 الشركة.

تمتلك الشركة الحق في المطالبة  .10

ً على السن قبل  بتقديم دليالً م رضيا

فيما يتعلق بأي  تعويضسداد أي 

 وثيقةبموجب  مطالب بالتعويض

التأمين هذه. في حال ثبت صغر سن 

البطاقة في الوقت الذي  صاحب

أصبح فيه حامل مؤمناً عليه بموجبه 

ة ألول مرة؛ تقتصر مسؤولية الشرك

على استرداد القسط المدفوع فيما 

البطاقة هذا. لن يتم  بصاحبيتعلق 

فيما يتعلق  تعويضاتسداد أي 

البطاقة الذي يبلغ الحد  بصاحب

األقصى لسن التغطية التأمينية 

والمحدد في الجدول الزمني بهذه 

)في ذلك الوقت تنتهي  الوثيقة

 البطاقة(. لصاحبالتغطية التأمينية 

التأمين بسجل  قةوثي صاحبيحتفظ  .11

بكافة حاملي البطاقات االئتمانية 

المؤمن عليهم أدناه والرصيد 

المستحق فيما يتعلق بكل حامل 

 للبطاقة االئتمانية.

التأمين هذه ويتم  وثيقةتخضع  .12

ً لقوانين إمارة أبوظبي  تفسيرها وفقا

ودولة اإلمارات العربية المتحدة، 
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وتخضع أي مطالبات و/ أو نزاعات 

 الوثيقةأو يتعلق بهذه تنشأ عن 

لالختصاص القضائي الحصري 

 للمحاكم المختصة في إمارة أبوظبي.

ي عبر عن كافة المبالغ النقدية المحددة  .13

بعملة دولة اإلمارات  الوثيقةفي هذه 

العربية المتحدة، يشار إليها في هذه 

 الوثيقة باسم الدرهم اإلماراتي. 

ضريبة القيمة المضافة )تم اإلعالن  .14

واالتفاق بموجبه على أنه في حال 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على 

قسط التأمين وغيرها من الرسوم 

المستحقة/ المدفوعة فيما يتعلق 

التأمين هذه بأثر رجعي من  بوثيقة

ها أو في المستقبل وذلك ئوقت إنشا

ضريبة  تفعيلاعتباراً من تاريخ 

لمضافة؛ يحتفظ المؤمن القيمة ا

بالحق في تحصيل تلك الرسوم من 

ً لقوانين ضريبة  المؤمن عليه وفقا

القيمة المضافة واللوائح المطبقة في 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.

التقيد القانوني: يقر ويوافق الطرفان  .15

على أنه لم يرد في هذا العقد ما يمنع 

أي من الطرفين من التقيد بأي من 

نين واللوائح التي تتعلق القوا

 بالتزاماتهما بموجب هذا العقد.

 وثيقةيعتبر مراعاة والوفاء بأحكام  .16

التأمين التي تتعلق بأي شيء تم 

القيام به أو التقيد به من قبل المؤمن 

عليه وصحة البيانات واألجوبة في 

االستبيان والمقترح المقدم من قبل 

ً ألي  ً سابقا المؤمن عليه شرطا

 للمؤمن.  التزامات

ً لشروط  .17 التأمين هذه؛  وثيقةوفقا

يقوم المؤمن عليه، قبل إبرام العقد، 

باإلفصاح للمؤمن عن كافة الحقائق 

و/أو الظروف المادية التي كانت 

معروفة للمؤمن عليه، ويتم اعتبار 

المؤمن عليه على علم بكافة 

الظروف، في النشاط التجاري 

العادي، والتي يجب أن تكون 

ن قبلهم. في حال إخفاق معروفة م

المؤمن في القيام بهذا اإلفصاح؛ 

يجوز للمؤمن فسخ العقد، ويتعين 

على المؤمن عليه إشعار المؤمن 

في خالل فترة نفاذ العقد، وقبل 

التجديد وفي خالل فترة التجديد، 

بأي تغييرات في الحقائق المادية 

و/أو الظروف التي قد تؤدي إلى 

لها زيادة المخاطر التي يتحم

 المؤمن. 

في حال كانت أي مطالبة بأي حال  .18

التأمين  وثيقةمن األحوال وبموجب 

هذه، مطالبة احتيالية، أو في حال 

تقديم أو استخدام إي إقرارات كاذبة 

لدعم هذه المطالبة، أو في حال 

استخدام أي وسائل احتيالية بالنيابة 

عنه للحصول على أي مستحقات 

التأمين هذه، أو في  وثيقةبموجب 

حال حدوث أي خسائر أو تخريب أو 

أضرار بسبب أي فعل متعمد أو 

مع المؤمن عليه؛ يُفقد  ؤبالتواط

بموجب  التعويضاتالحق في كافة 

 التأمين هذه.     وثيقة

تكون كافة البيانات الجوهرية و/أو  .19

أي معلومات مقدمة من المؤمن 

عليه و/ أو وكيله إلى المؤمن خالل 

المفاوضات بشأن العقد و/أو 

التجديد، قبل إبرام العقد و/أو 

التجديد، وخالل فترة سريان العقد 

و/أو التجديد صحيحة. في حال كانت 

البيانات الجوهرية المذكورة أعاله 

يجوز للمؤمن فسخ  غير صحيحة؛

العقد، وتعتبر أي بيانات جوهرية 

بالشكل الذي يؤثر على حكم المؤمن 
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في تحديد القسط أو تحديد ما إذا 

 المخاطرة أم ال.   نكانوا سيتحملو

واألحكام  التعويضتكون كافة  .20

والشروط المنصوص عليها حسب 

الرئيسية بين البنك وشركة  الوثيقة

 نية للتأمين. طأبوظبي الو

فقدان غير ال تعويضاتروط ش .21

 للعمل الطوعي

: يعني للعمل فقدان غير الطوعيال

المؤهل والصادر  النظامبطالة عضو 

ً ألصحاب العمل  عن قراراً انفراديا

إلنهاء عقد العمل الخاص بعضو 

المؤهل ألي سبب كان بخالف  النظام

 تلك المذكورة في االستثناءات. 

في حال البطالة غير الطوعية 

للمقترض، بعد تاريخ البدء وخالل 

؛ يتعين على الوثيقةفترة سريان 

٪ من الرصيد 10الشركة سداد 

المستحق كما في تاريخ وقوع الحدث 

درهم شهريا عن كل سنة  4000أو 

التأمين، أيهما أقل  وثيقةحياة تغطيها 

 شهر.  12في فترة أقصاها 

 بشرط أن 

ذا اإلشعار بعد فترة يتم تقديم ه .1

( يوماً 90انتظار مدتها تسعين )

اعتباراً من تاريخ البدء أو 

التاريخ العادي للشمولية، أيهما 

 أبعد.

عاطل عن  النظامعضو  يظل .2

العمل خالل الفترة التي يتم فيها 

بموجب الشهري  التعويضسداد 

 التأمين هذا. نظام

إشعار  النظاميتعين على عضو  .3

الشركة بمجرد قبوله لوظيفة 

بديلة في خالل الفترة التي تلقى 

الشهرية. في  التعويضاتفيها 

حال تبين إعادة توظيف عضو 

في خالل الفترة تلقى فيها  النظام

الشهرية؛ تكون  التعويضات

المطالبة بأكملها باطلة وتحتفظ 

الشركة لنفسها بالحق في 

استرداد المبلغ بالكامل الذي تم 

باعتباره  النظامسداده إلى عضو 

شهرية منذ بداية  تعويضات

 فقدان غير الطوعيالحدوث 

 . للعمل

 يعني ما يلي: تاريخ الحدث:

، للعمل فقدان غير الطوعيالفيما يتعلق ب

يعني تاريخ إشعار اإلنهاء المقدم إلى 

، والذي يقع بعد تاريخ بدء النظامعضو 

، أو التاريخ العادي للشمولية، أيهما الوثيقة

 . الوثيقة، وخالل سنة الحقًا وقع

يعني قبول وبدء العمل  إعادة التوظيف

لدى صاحب عمل جديد أو نفس صاحب 

 12العمل وفقاً لعقد عمل جديد في غضون 

 شهراً من تاريخ البطالة الفعلية. 

فقدان غير ال بتعويضاتالشروط المتعلقة 

 للعمل الطوعي

يقع تاريخ الحدث بعد فترة أن  .1

 90االنتظار التي تكون مدتها 

 يوما ًمن تاريخ البدء. 

فترة سماح مدتها شهر واحد )وهي  .2

الفترة التي ال يتم فيها بعد فقدان 

الوظيفة سداد أي مطالبة، بعد شهر 

بأثر  التعويضواحد، ويتم سداد 

 رجعي(. 

أشهر على األقل من  6يجب مرور  .3

العمل المستمر بعد مدة المطالبة 

 التعويضاألولى التي تم بشأنها سداد 

 بغرض إعادة التأهيل لوظيفة جديدة. 

لن يتم سداد أي مدفوعات خالل فترة  .4

 شعار.اإل

الفرد المشمول بالتـأمين عاطالً  يظل .5

عن العمل خالل الفترة التي يتم فيها 
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 الوثيقةوجب هذه بم التعويضسداد 

ويتعين عليه تقديم كافة األدلة 

ً من  الضرورية حسبما يكون مطلوبا

 قبل الشركة إلثبات بطالته. 

يجب على الفرد المشمول بالتأمين  .6

ً تقديم نسخة من جواز السفر  شهريا

توضح صفحة التأشيرة وكذلك ختم 

 وتاريخ البنك. 

يقوم الفرد المشمول بالتأمين/ البنك  .7

بإشعار الشركة بمجرد قبول الفرد 

المشمول بالتأمين لوظيفة بديلة في 

خالل فترة من ستة أشهر اعتباراً من 

تاريخ البطالة الفعلية، وفي حال تبين 

أن الفرد المشمول بالتأمين قد تم 

توظيفه خالل الفترة التي تلقى فيها 

كون الشهرية؛ ست التعويضات

المطالبة بأكملها باطلة وتحتفظ 

الشركة بالحق في استرداد المبلغ 

الكامل الذي تم سداده إلى الفرد 

المشمول بالتأمين/ البنك باعتبارها 

شهرية منذ بدء حدوث  تعويضات

 عدم توظيفه.  

التأمين  وثيقة صاحبيتعين على  .8

إخطار الشركة بالتحديثات المتعلقة 

لديون بعملية تحصيل/ استرداد ا

بغرض استرداد المديونية من 

 الشخص المؤمن عليه.

 الوثيقةبموجب هذه  التعويضاتتمتد  .9

لحاملي البطاقة األساسية فقط وليس 

لمقدمي طلب الحصول على 

 /اإلضافيةالبطاقات االئتمانية 

 المشتركة.  

دون المساس بأي شيء وارد في هذه  .10

الوثيقة على خالف ذلك؛ تنتهي 

غير الطوعي فقدان ال تعويضات

فيما يتعلق  الوثيقةبموجب هذه للعمل 

بالفرد المشمول بالتأمين في حال 

وقوع واحداً أو أكثر من األحداث 

 التالية:

 أ. في حال الوفاة/ العجز.

ب. عندما يستأنف الشخص المؤمن 

عليه عمله )حتى لو كان مجرد عمل 

 بدوام جزئي(

ج. عندما يكون الشخص المؤمن 

عليه قد بلغ الحد األقصى لسن 

 سنة.  60التغطية المحدد بـ 

د. عندما يصبح الشخص المؤمن 

 عليه عاطالً عن العمل طواعية.

أشهر قبل تاريخ اإلقالة العادية  6ه. 

للشخص المؤمن عليه بناًء على سن 

الشخص المؤمن عليه وقوانين دولة 

 تحدة.اإلمارات العربية الم

و. عندما يكون قد تم بلوغ الحد 

وهو  التعويضاتاألقصى من 

درهم والخاصة بمطالبات  48.000

فقدان غير الطوعي المختلفة تتعلق ب

 في خالل فترة التغطية. للعمل 

ز. إذا كان يصعب التواصل مع 

يوماً  15الشخص المؤمن عليه لمدة 

 في حال المطالبة. 

ح. في حال التغيير في صاحب 

عمل/ المهنة؛ تبدأ فترة االنتظار من ال

ً مرة أخرى اعتباراً من  90 يوما

 تاريخ التغيير في التوظيف. 

ط. في حال كان األعضاء المستفيدين 

من أي برنامج رسمي للبطالة غير 

 التعويض عن مؤهلين لمطالبات

 . للعملفقدان غير الطوعي ال

ي. في حال كانت مبالغ المطالبات 

فقدان غير ال عن بالتعويض الشهرية

تستند إلى الحد األدنى  للعملالطوعي 

بين المبلغ المستحق األصلي في 

تاريخ المطالبة ومبلغ القرض 

 المستحق في نهاية كل شهر. 
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ك. في حال انتهت مدفوعات 

فقدان غير ال التعويض عن مطالبات

بمجرد تسوية مبلغ  للعملالطوعي 

 بطاقة االئتمان المستحق. 

ب رقم بطاقة العمل ل. في حال غيا

)للشركات في المنطقة الحرة أو 

الشركات الحكومية أو شبه الحكومية 

وما إلى ذلك(، فمن المهم التحقق من 

جواز السفر للتحقق من أي تأشيرة 

عمل جديدة. ينبغي التحقق من جواز 

 السفر عند سداد كل دفعة شهرية.

م. في كافة األحوال، ينبغي التحقق 

كل سنوي من جواز السفر بش

السترداد مدفوعات المطالبات 

السابقة التي تم سدادها بعد بداية 

 تأشيرة العمل الجديدة )إن وجدت(.

ص. فيما يتعلق بالمطالبات خارج 

دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ 

ينبغي تقديم إعالن ذاتي بالبطالة عن 

األشهر الثالثة األولى من البطالة، 

ي تقديم وبعد مرور ثالثة أشهر، ينبغ

دليل على البطالة مثل تقرير ضريبة 

الدخل أو تقرير سجل الضمان 

االجتماعي ليتم التصديق عليها من 

قبل سفارة دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وفيما بعد بشكل نصف 

ً للسداد بأثر رجعي  شهري وفقا

الشهرية في حال تبين أن  للتعويضات

المؤمن عليه يشغل وظيفة ما، 

مؤمن عليه عبء إثبات ويتحمل ال

 المطالبة. 

 جميعشروط خاصة تنطبق على  .22

 التعويضات

تكون التغطية التأمينية بموجب  .أ

ساعة في  24على مدار  الوثيقة

 جميع أنحاء العالم.

يغطي التأمين حاملي البطاقات  .ب

المقدمة بشرط عدد حاملي 

البطاقات وتكون المبالغ 

ضمن األرقام المقدرة المستحقة 

 المعلنة.

ي سمح بالدخول في أو الخروج  .ج

في  للوثيقةمن التغطية التأمينية 

 أي وقت خالل الشهر.

تشمل التغطية التأمينية أفراد  .د

الطاقم الجوي والطيارين 

بشركات الطيران أثناء تأدية 

مهامهم باعتبارهم موظفين 

 مدفوعين. 

التأمين لتشمل حاملي  وثيقةتمتد  .ه

بطاقات االئتمان ألغراض 

المتعة في ركوب الدراجات 

النارية أو تسلق الجبال أو 

الصخور الذي يستلزم استخدام 

الحبال واألدلة والرياضات 

الشتوية والبولو والصيد وقفز 

الحواجز أو ريادة الكهوف أو 

المالكمة أو أي فنون قتالية 

 أخرى. 

ى أساس التأمين عل وثيقةتعمل  .و

إعالن شهري حسب دورة 

الفوترة للبنك والتي سيتم تقديمها 

إلى الشركة بحلول الخامس من 

الشهر التالي، وسيتم استناداً 

 إليها فرض األقساط الشهرية. 

صراحةً إعادة  الوثيقةتحظر   .ز

الدخول أو شمول حاملي 

بطاقات االئتمان الذين انسحبوا 

. في حال رغبة حامل النظاممن 

 االنضمام إلىاالئتمان في بطاقة 

؛ سيعمل التغطية التأمينية النظام

فقط على حامل البطاقة هذا بعد 

مرور ثالثة أشهر من تاريخ 

 االلتحاق.

تكون األسعار مضمونة لهذه  .ح

الفترة المذكورة في الجدول فقط 
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أو بخالف ذلك على النحو 

المتفق عليه بين الشركة 

 التأمين.  وثيقة وصاحب

يكون فيه عضو  أي تاريخ آخر .ط

غير مؤهل للحصول على  النظام

التغطية ألي أسباب احتيالية أو 

جنائية تؤثر على التغطية التأمينية 

أدناه، ويكون قرار محاكم دولة 

اإلمارات العربية المتحدة نهائياً في 

 هذه الحاالت.

 النظامفي حال قيام عضو  .ي

بالحصول على أو اتخاذ قرار 

تأمين أخرى  وثيقةبالحصول على 

بنفس التغطية التأمينية؛ في تاريخ 

البدء، يجب تقديم كافة التفاصيل 

ذات الصلة إلى الشركة. في حال 

وجود أي خسائر قابلة للتعويض، 

تساهم الشركة في سداد التعويضات 

بنسبة تقابل المبلغ المشمول لكل 

، وال تتجاوز هذه التعويضات وثيقة

الحد األقصى المنصوص عليه في 

 هذه الشروط واألحكام. 

. يحتفظ البنك، في أي وقت، بالحق في 23

تغيير الشروط واألحكام واألسعار و/أو 

رفض أو إيقاف أو إلغاء التغطية التأمينية 

المطبقة بدون إبداء أي أسباب لذلك.

 


