
EDU PLUS
POLICY WORDING

DEFINITIONS

Accident means a sudden, unexpected and specific event caused 
solely and directly by violent, external and visible means which 
occurs at an identifiable time and place, resulting in Injury.

Accidental Death means a sudden, unexpected and specific event 
caused solely and directly by violent, external and visible means 
which occurs at an identifiable time and place, resulting in death.

Beneficiary means the person or persons nominated by the Insured 
and as defined in the Certificate of Insurance; if no such designation 
is then effective, such indemnity shall be payable to the Insured’s 
legal heirs.

Bodily Injury means an identifiable physical injury sustained during 
the period of insurance and caused by a sudden, unexpected and 
specific event and excludes any disease, sickness or medical disorder.

Company or Insurer means Royal & Sun Alliance Insurance (Middle 
East) B.S.C.(c), United Arab Emirates.

Certificate of Insurance means the document which gives details 
such as, but not limited to, Insured(s) name(s), Policy Effective Date, 
Period of Coverage, Policy No., Premium, Premium Payment Option, 
Benefit & Cover limits, Plan Type selected, Cover Option and 
Beneficiary Name.

Country of Residence means the country in which the Insured is 
currently residing and holds a valid residency visa.

Country of Issuance means the country in which this Policy is issued.

Covered Medical Expenses means Reasonable and Customary 
Charges incurred by the Insured for services and supplies which are 
recommended by an attending Physician. They include:
(a)  

  

  

  

  

The services of a Physician; 

(b) Hospital confinement and use of operating room;

(c) Anaesthetics (including administration), x ray examinations or 
treatments and laboratory tests; 

(d) Ambulance service; and 

(e) Drugs, medicines, and therapeutic services and supplies. 

Credit Cards mean credit, debit, bankers and cash dispenser cards all 
held for social, domestic or charitable purposes.

Daily Benefit means the amount payable for each day spent in the 
Hospital.

Educational Institution Is an authorised, registered and/or licensed 
educational institution. 

Excess or Deductible means the first portion of the Sum Insured, or 
period, of each and every loss payable by the Insured or for which no 
benefits are payable.

Excluded / Hazardous Activities means
• Aviation except for air travel
• Diving necessitating the use of breathing apparatus
• Hang gliding
• Hunting, racing or any other competition on horseback
• Mountaineering
• Parachuting
• Racing on wheels
• Rock or cliff climbing
• Sport as a professional
• Use of woodworking machinery for business purposes

 

• Winter sports other than curling or skating
• Offshore activities of any nature
• Sailing as a member of crew on ocean-going vessel
• Underground mining
• Military activities

Geographical Limits mean the country where your Home is situated 
as stated in the schedule.

Hospital means a place that:
(a) Holds a valid license (if required by law); 
(b) operates primarily for the care and treatment of sick or injured 

persons; 
(c) Has a staff of one or more Physicians available at all times; 
(d) provides 24-hour nursing service and has at least one 

registered professional nurse on duty at all times; 
(e) Has organized diagnostic and surgical facilities, either on 

premises or in facilities available to the hospital on a 
pre-arranged basis;

(f) is not, except incidentally, a clinic, nursing home, rest  
home, or convalescent home for the aged, or a facility  
operated as a drug and/or alcohol treatment center; and 

(g) maintains X-ray equipment and operating room facilities.

    

Injury means bodily injury caused solely and directly by violent, 
accidental, external and visible means, requiring treatment by a 
Physician and resulting, directly and independently of all other 
causes, in loss covered by this Policy.

Inpatient means an Insured who is confined to a Hospital for whom 
a room and board charge is made.

Insured means any individual named in the Certificate of Insurance 
between the ages of 18 years and 64 years and whose credit card or 
bank account is debited towards premium under this Policy and 
reported to the Company. The Insured must hold a valid residency 
visa of the Country of Issuance.

Insured Event means an event covered by the coverage provided 
under this Policy.

Loss means the act or instance of losing and/or the disappearance of 
something cherished and/or a measurable reduction in some 
substance or process.

Lost or Stolen means having been inadvertently lost or having been 
stolen by a third party without your assistance, consent or 
co-operation.

Manual Labour means physical labour involving the use of hands or 
the use or operation of mechanical or non-mechanical machinery or 
equipment.

Medical Treatment means a Physician‘s medical advice, treatment, 
consultations and prescribed or repeat maintenance medication.

Medically Necessary means in the Company’s opinion, the 
Physician‘s recommendation is:

(a) Consistent with the symptoms, diagnosis and treatment ofthe 
Insured’s condition;

(b) Appropriate with regards to standards of good medical 
practice; and 

(c) Its primary purpose is not for the convenience of the Insured.

Period of Confinement means a period of consecutive days of 
confinement as an Inpatient caused by an Accident or Injury. 
However, successive confinements as an Inpatient caused by or 
attributable to the same Accident or Injury are considered to be part 
of the same Period of Confinement, unless the discharge date for the 
prior confinement is separated from the admission date for the next 
confinement by at least 45 days.
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Only one Daily Benefit is provided for any one day of confinement, 
regardless of the number of Accidents or Injuries for which the 
confinement is required.

Physician means a legally licensed practitioner acting within the 
scope of his license practicing medicine, and concerned with 
maintaining or restoring human health through the study, diagnosis, 
and treatment of disease and injury. The attending Physician may 
not be:
(a)     the Insured; or 
(b)     the  Insured’s Relative. 

Policy means this document, the Certificate of Insurance, any 
endorsements and/or attached papers that accompany it (if any) and 
the applications of the Insured.

Policy Effective Date means the date at which this Policy incepts as 
defined in the Certificate of Insurance.

Period of Coverage means the period for which this Policy is in force 
as defined in the Certificate of Insurance.

Policyholder means the legal entity and signatory of this document 
to whom the Policy is issued and as listed in the Policy Schedule.

Policy Schedule means the document which gives details such as, 
but not limited to, Policyholder name, benefits selected, premiums, 
coverage limits, enclosed covers, extensions, exclusions and 
conditions.

Pre existing Medical Condition means a condition for which medical 
care, treatment, or advice was recommended by or received from a 
Physician within a two (2) year period preceding the Policy Effective 
Date, or a condition for which hospitalization or surgery was 
required within a five (5) year period preceding the Policy Effective 
Date.

Principal Sum Insured means the Sum Insured to be paid by the 
Company to the Beneficiary or to the Insured.

Professional Sport means a competitive sport used as a source of 
livelihood.

Reasonable and Customary Charges means a charge which:
(a) Is charged for treatment, supplies or medical services medically 

necessary to treat the Insured’s condition; 
(b) Does not exceed the usual level of charges for similar 

treatment, supplies or medical services in the locality where the 
expense is incurred; and 

(c) Does not include charges that would not have been made if no 
coverage existed.

Sickness means any fortuitous illness or disease contracted 
requiring treatment by a Physician.

Sum Insured means the maximum amount afforded to each benefit 
according to the Table of Benefits.

Table of Benefits or Schedule of Benefits means the benefits 
included and as defined in the Certificate of Insurance.

Terrorism means the use or threatened use of force or violence 
against person or property, or commission of an act dangerous to 
human life or property, or commission of an act that interferes with 
or disrupts an electronic or communication system, undertaken by 
any person or group, whether or not acting on behalf of or in any 
connection with any organization, government, power, authority or 
military force, when the effect is to intimidate, coerce or harm a 
government, the civilian population or any segment thereof, or to 
disrupt any segment of the economy. Robberies or other criminal 
acts, primarily committed for personal gain and acts arising primarily 
from prior personal relationships between perpetrator/s and 
victim/s shall not be considered as Terrorism. Terrorism shall also 
include any act which is verified or recognized as an act of terrorism 
by the (relevant) government of the country where the act occurs.

War means war, whether declared or not, or any warlike activities, 
including use of military force by any sovereign nation to achieve 
economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other 
ends.

Your Family means any of the following people providing they 
normally live with you in your home:
• your husband, your wife
• your children (including adopted and foster children); and
• any other persons permanently residing with the Insured, 

including resident domestic servants employed by you and for 
who you are legally responsible.

PERSONAL ACCIDENT

ELIGIBILITY FOR COVER
The Insured must:
1. Meet the eligibility conditions stipulated by the Bank;
2. Be older than 18 years and under 64 years, at the Commencement 

Date;
3. Be a UAE citizen / resident;

The coverage stated hereunder are valid only in respect of the 
amount of indemnity specifically indicated in the Policy, its limitation 
and subject to payment of the appropriate premium.

Death Due to Accident
In the event of a Bodily Injury due to an Accident results in death of 
the Insured within one hundred eighty (180) days after the date of 
accident, the Company will pay the Sum Insured amount depending 
on the plan chosen as stated in the Certificate of Insurance in 
accordance with the terms and conditions.

Edu Plus Benefits 
In the event of the Death of the Insured due to Accident or Sickness 
arising out of a cause not specifically excluded under this Policy after 
the commencement date and during the policy period, the Company 
shall, indemnify the Beneficiary subject to the limits specified in the 
Certificate of Insurance and subject to the following provisions and 
limitations:

1. The total indemnity payable shall be either due to Accident or 
Sickness and shall not exceed 100% as the highest compensation 
payable and as specified in the Certificate of Insurance;

2. The Company will pay in accordance with the terms and 
conditions, the Sum Insured in lump sum payment, depending on 
the plan chosen as stated in the Certificate Of Insurance;

3. The Company will reimburse the expenses incurred as detailed in 
the Table of Benefits, irrespective of the number of children and 
up to a maximum amount as stated in the Certificate of 
Insurance for the below mentioned expenses:

• Educational Institution fee expenses;
• Educational Institution text books/ stationary expenses;
• Educational Institution transportation fee;
• Educational Institution uniform expenses;
• Extra-curricular activities expenses;
• Educational Institution excursions expenses;
• Coaching class fees;
• Educational Institution transfer documentation expenses;

Hospital Cash Expenses
The Company will pay the Insured a daily allowance as a cash benefit 
as per the amount shown on the Certificate of Insurance and up to a 
maximum of sixty (60) days, if, during the insurance period the 
Insured is confined in a hospital as a direct result of an accident.

Dependent Child Protection
The Company will pay the amount shown on the Certificate of 
Insurance for the travelling expenses (economy air travel) 
necessarily incurred by a Close Relative (parent, grandparent, 
brother, sister, parent-in-law) of the Insured to travel to the United 
Arab Emirates to assist/ take care of the Insured's dependent 
child/children, if during the insurance period the Insured is confined 
in a hospital as a direct result of an accident.

The above 2 benefits are subject to the following exclusions:
• Hospital confinement due to surgery or medical treatment which 

is not substantiated by a written report from the qualified 
medical practitioner;

• Hospital confinement due to quarantine and/or infectious 
disease;

• No compensation shall be payable if the Insured's living area has 
been declared as an infected area;

• Hospital confinement for non-essential medical treatment and/ 
or non-emergency treatment which are not directly related to 



the Injury or Sickness;
• Hospital confinement contrary to the advice of and which are 

not thought necessary by a medical practitioner;
• Hospital confinement due to any and all cosmetic surgeries, 

refractive errors of eyes or hearing-aids;
• Hospital confinement as a result of Injury or Sickness that 

occurred prior to the insurance period;
• Hospital confinement relating to:
• Pregnancy or childbirth; or
• Injury and/or Sickness arising from you being under the influence 

of alcohol or drugs;
• Hospital confinement which is a result of stress, anxiety or 

nervous disorder;
• Hospital confinement as a result of pre-existing medical 

conditions;
• Hospitalisation outside the country of residence.

Loss of Child’s Documents
The Company will reimburse up to the amount as shown on the 
Certificate of Insurance, the cost of making a new Passport or 
Emirates ID which is/are accidentally damaged or lost, during the 
insurance period.
Provided always that:
• This cover applies only to the Insured's dependent children 

normally residing in the home.
• The company will not be responsible for the renewal or 

extension costs of the lost or damaged document for which the 
Insured would have had to bear if there had been no loss.

Family Relocation Expenses 
The Company will reimburse up to the amount as shown on the 
Certificate of Insurance, to cover the relocation cost of the family, in 
the event of the Death of the Insured due to Accident or Sickness 
arising out of a cause not specifically excluded under this Policy.

PERSONAL ACCIDENT EXCLUSIONS
1 The Policy will not cover any loss, damage or legal liability arising 

directly or indirectly from:
• Pre-existing Medical Condition;
• Intentionally self-inflicted Injury, suicide or any such attempt 

while sane or insane;
• Wilful or deliberate exposure to danger (except in an attempt to 

save human life);
• War or warlike operation, invasion, act of foreign enemy, 

hostilities (whether War has been declared or not), civil war, 
rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, civil commotion, 
conspiracy, military or usurped power, martial law, or state of 
siege; or any of the events or causes which determine the 
proclamation of or enforcement of martial law or state of siege, 
seizure, quarantine; or customs regulations; or nationalization by 
or under the order of any government or public or local 
authority;

• Act of Terrorism;
• The use, release or escape of nuclear materials that directly or 

indirectly results in nuclear reaction or radiation or radioactive 
contamination; The dispersal or application of pathogenic or 
poisonous biological or chemical materials; The release of 
pathogenic or poisonous biological or chemical materials;

• Any period the Insured is serving in the Armed Forces of any 
country or international authority, whether in peace or war. In 
such event, the Company, upon written notification by the 
Insured, shall return the pro rata Premium for any such period of 
service;

• Being in service or on duty with or undergoing training with any 
military or police force, or militia or paramilitary  organization; a) 
Insured being under the influence of alcohol with more than the 
legal limit of alcohol in his blood or breath; or b) Insured being 
under the influence of drugs or narcotics unless such drugs or 
narcotics were administered by a Physician or unless prescribed 
by and taken in accordance with the directions of a Physician; or 
c) an Accident occurring whilst the Insured was driving a motor 
vehicle with more than the legal limit of alcohol in his blood or 
breath; or d) alcohol abuse, alcoholism, substance abuse, solvent 
abuse, drug abuse or addictive conditions of any kind;

• Any loss of which a contributing cause was the Insured‘s 
attempted commission of, or wilful participation in, an illegal act 
or any violation or attempted violation of the law or resistance to 
arrest by the Insured;

• Any loss sustained while flying in any aircraft or device for aerial 
navigation except as a passenger; exclusions include, but are not 
limited to, pilot, operator or crew member;

• Any costs incurred due to fluctuation in exchange rates;
• Bacterial infections except pyogenic infections which are caused 

by an accidental wound;
• Flying in any aircraft owned, leased or operated by or on behalf 

of the Insured or any subsidiary or affiliate or Relative of the 
Insured;

• Driving or riding as a passenger in or on (a) any vehicle engaged 
in any race, speed test or endurance test or (b) any vehicle being 
used for acrobatic or stunt driving;

• Any claim caused by opportunistic infection or malignant 
neoplasm, or any other Sickness condition, if, at the time of the 
claim, the Insured had been diagnosed as having AIDS (Acquired 
Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) or 
having an antibody positive blood test to HIV (Human Immune 
Virus);

• Sexually transmitted diseases and the conditions commonly 
known as AIDS or ARC (AIDS Related Complex) or having an 
antibody positive blood test to HIV (Human Immune Virus) 
and/or any related Illness or condition including derivatives or 
variations thereof, howsoever, acquired or caused;

• Any loss sustained while the Insured is participating in any 
Professional Sports;

• Any hazardous pursuits, sports or activities which introduce or 
increase the possibility of a loss or training for or engaging in 
contact sports where physical contact between players is an 
accepted part of play;

• Any hazardous pursuits, sports or activities;
• Mental, nervous or emotional disorders including, but not limited 

to anxiety disorders, eating disorders, psychotic disorders, 
affective disorders, personality disorders, substance use 
disorderssomatoform disorders, dissociate disorders, 
psychosexual disorders, adjustment disorders, organic mental 
disorders, mental retardation and autism;

• Services, supplies, or treatment, including any period of Hospital 
confinement, which were not recommended, approved, and 
certified as Medically Necessary by a Physician;

• Routine physicals or other examinations where there are no 
objective indications or impairment in normal health, and 
laboratory diagnostic or X-ray examinations except in the course 
of a disability established by the prior call or attendance of a 
Physician;

• Elective, cosmetic, or plastic surgery, except as a result of an 
Accident;

• Congenital anomalies and conditions arising out of or resulting 
there from, hernia or dental treatment except to sound natural 
teeth as occasioned by Injury;

• Expenses incurred in connection with weak, strained or flat feet; 
corns, calluses, or toenails;

• Deviated septum, including sub mucous resection and/or other 
surgical correction thereof;

• Organ transplants that competent medical professionals 
consider  experimental;

• Well Child care including exams and immunizations;
• Treatment provided in a government Hospital or services for 

which no charge is normally made;
• Eyeglasses, contact lenses, hearing aids, and examination for the 

prescription or fitting thereof, unless Injury has caused 
impairment of vision or hearing;

• Pregnancy and resulting childbirth, miscarriage or disease of the 
female reproduction organs and all related conditions, including 
services and supplies related to the diagnosis or treatment of 
infertility or other problems related to inability to conceive a 
child, birth control including surgical procedures and devices;

• Consequential loss of any kind or financial loss and/or expense 
not otherwise specifically covered;

• Engaging in occupational activities underground or requiring the 
use of explosives;

• Preventative treatment, including but not limited to any vaccination 
and/or immunization;

• Expenses relating to contraceptive devices, prosthetic devices, 
medical appliances or artificial aids;

• Specialist Medical Treatment without referral from a Physician;
• Any procedures relating to dental or oral hygiene or fillings or 

crowns of precious metal;
• Expenses incurred due to investigatory treatment that is not 

specified by a Physician as immediately necessary;
• The Insured’s intention to emigrate;
• Employment involving Manual Labour, other than off duty;
• Undertaking employment on a permanent or contract basis 

which is not casual, other than whilst on a leisure trip;
• Any terrorist or member of a terrorist organization, narcotics 
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trafficker, or purveyor of nuclear, chemical or biological weapons;

This Policy is null and void If the Insured has made any 
misrepresentations when applying for this Policy, including but not 
limited to, the age of the  Insured.

GENERAL CONDITIONS

CONTRACT
This Policy, and any endorsements (if any), the application form (if 
any) and the Certificate of Insurance shall constitute the entire 
contract between the parties. All statements made by the Insured 
shall, in the absence of fraud, be deemed representations and not 
warranties. No such statement shall void this Policy or be used in 
defense of a claim hereunder, unless such statement is contained in 
the said Certificate of Insurance.

No Agent but only a duly authorized Officer of the Company has the 
power on behalf of the Company to extend the time for the payment 
of Premium or in any way to modify this Policy.

All benefits under this Policy are payable at the Head Office of the 
Company situated at Dubai, UAE.

Each Insured and the Company agree and acknowledge that the 
Bank is not at any time an agent of the Company. Any claims, 
disputes or contestations of a Policy Holder in connection with this 
Policy shall be the full responsibility of the Company. The Company 
will manage all matters of the administration of the Policy directly 
with the Policy Holder.

AGE LIMITS
18 years to 65 years, but not more than 64 at the time of enrolment 
with respect to Death benefit. If only the year of birth of the Insured 
is provided to the Company then the date of birth for this Policy shall 
be January 1st of such Insured's year of birth unless it is mentioned & 
confirmed by passport or National ID.

SUPPLEMENTARY CARD HOLDERS
The Death benefit under this policy shall be extended only to the 
primary credit card holders of the Bank.

REVIEW / FREE-LOOK PERIOD
The Insured is entitled to a full refund of premium if coverage under 
the policy is cancelled by the Insured within thirty (30) days from the 
commencement date, by making a request through the Bank Call 
Center. The Company reserves the right to decline a second 
application following the cancellation of the first application under 
this plan from the same Insured.

SUFFICIENCY OF NOTICE
Such notice given to the Company or to any authorized agent of the 
Company, with particulars sufficient to identify the Insured shall be 
deemed to be notice to the Company. Failure to give notice within 
the time provided in this Policy shall not invalidate any claim if it shall 
be shown by the Insured or Beneficiary that it was not reasonably 
possible to give such notice within the time provided and that notice 
was given as soon as reasonably possible thereafter.

CONTRIBUTION
In no circumstances can the Insured claim under more than one Edu 
Plus policy with the Bank at any one time

TERMINATION
Not with standing anything contained herein to the contrary the 
Benefit under this policy in respect of the Insured shall terminate 
upon the happening of any one or more of the following:
i. The Insured attains the Maximum Coverage Age; 
ii. Upon payment of a Death claim under this policy; 
iii. Cancellation of this policy by the Insured at any time in 

accordance with the terms and conditions of this policy. 
iv. The Insured is no longer resident in UAE.
v. The date the Policy is terminated; 

OBSERVANCE OF TERMS AND CONDITIONS
The observance by the Insured of the terms of this policy and the 
truth of the statements and the answers given by the Insured in the 
application form /tele-conversation and other material information 
provided by the Insured shall be condition precedent to any liability 
of the Company. If the circumstances in which this policy was 
entered into are materially altered without the written consent of 
the Company, the policy shall become null and void. 

FRAUDULENT CLAIMS
If any claim under this policy is in any way fraudulent or unfounded, 
all benefits under this policy shall be forfeited in respect of the 
particular Insured.

ARBITRATION
If any difference shall arise as to the amount to be paid under this 
policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be 
referred to arbitration under the Dubai International Arbitration 
Center (DIAC) Rules, which Rules are deemed incorporated by 
reference to this clause. The seat of the arbitration will be Dubai. The 
language used in the arbitration proceedings shall be English. The 
governing law shall be the substantive law of Dubai. Where any 
difference is to be referred to arbitration the making of an award 
shall be final.

JURISDICTION
This policy shall be governed by and construed in accordance with 
the laws of the United Arab Emirates. In the absence of a valid 
arbitration proceeding agreement among the parties, all disputes 
arising hereunder shall be referred to the exclusive jurisdiction of the 
courts of the United Arab Emirates.

DATA TRANSFER
The Insured provide the Company with his / her unambiguous 
consent to process, share, transfer and/ or disclose the personal data 
of the Insured – or any other party to this contract, howsoever 
obtained, to any recipient within or outside the country for the 
following purposes: (1) Assess and service this policy, (2) to conduct 
insurance claims Or analysis and (3) to comply with any legal and 
regulatory obligations to which the Company is subject to.

CUMULATIVE BENEFITS
The maximum cumulative amount of Benefits payable under this 
Policy for any one person shall not exceed the amount stated in the 
Certificate of Insurance. If the Insured  has more than one Policy 
issued by the Company then the maximum liability paid under all 
policies shall not exceed the limits, stated in one Certificate Of 
Insurance for the highest plan, subject otherwise to the terms and 
conditions.

REINSTATEMENT OF POLICY
Reinstatement of the policy after a claim is paid is not allowed. In 
case if it is found that the Insured has re-enrolled into the scheme at 
any time during the currency of the policy, the policy will become 
null and void. No claim will be paid and the premium paid by the 
Insured is also not refundable.

When the Policy terminates by reason of non-payment of Premium, 
any subsequent acceptance of a Premium and reinstatement of the 
Policy by the Company shall solely be at the Company’s option

CANCELLATION
The Insured may cancel the policy at any time by making a request 
through the Bank Call Center. Such cancellation shall be without 
prejudice to any valid claim originating prior thereto. If such 
cancellation is after the 30 days from the commencement date then 
there will be no refund of the premium.

The Company may cancel the Policy at any time by written notice 
delivered to the Insured or mailed to the last address as shown by 
the records of the Company stating when not less than fifteen (15) 
days thereafter such cancellation shall be effective. Such 
cancellation shall be without prejudice to any valid claim-originating 
prior thereto.

ASSIGNMENT
a) Neither party to this Policy shall directly or indirectly assign this 

Policy or any of Its rights and obligations, without the prior 
written approval of the other party. 

b) The right of designation or change of Beneficiary is reserved to 
the Insured. No assignment of interest shall be binding upon the 
Company until the Company receives written notice of the 
change of Beneficiary in a form satisfactory to the Company. 
The Company assumes no responsibility for the validity of such 
designation or change of Beneficiary or assignment 

c) Consent of the Beneficiary, if any, shall not be requisite to 
change of Beneficiary or to any other changes in the Policy. 

COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS
Failure to comply with any of the provisions contained in the policy 
shall invalidate all claims hereunder.
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PREMIUMS
All premiums are payable in advance by the Insured on or before the 
date they become due; unless official notice of termination has been 
given.

PREMIUM PAYMENT AND COVERAGE EFFECTIVE DATE
Coverage in respect of each Insured shall commence from the day 
the Insured signs application form of the bank /gives his consent to 
the Bank to enroll over the phone.

POLICY RENEWAL
Automatic Renewal, However the Company reserves the right to 
offer the renewal and also the right to change the premium rates 
terms and conditions.

CONFORMITY WITH STATUTES
Any provision of the policy which, on the Policy Effective Date, is in 
conflict with statutes of the jurisdiction in which the policy is issued, 
is hereby amended to conform to the minimum requirements of 
such statutes.

LEGAL ACTIONS
No action at law or in equity shall be brought to recover on the policy 
prior to the expiration of sixty (60) days after written proof of loss 
has been furnished in accordance with the requirements of the 
policy. No such action shall be brought after the expiration of 
three(3) years after the time written proof of loss is required to be 
furnished.

LANGUAGES
In case of differences over the interpretation of the policy, the Arabic 
text shall prevail

TERRITORIAL LIMITS
Worldwide however restricted to United Arab Emirates with respect 
to Dependent Child Protection. 

MEDICAL PROVISION
Medical Treatment shall be sought and followed promptly on the 
occurrence of an Injury or Sickness and the Company shall not be 
liable for that part of any claim which in the opinion of a Physician 
arises from the unreasonable or willful negligence or failure of any 
Insured to seek and remain under the care of a qualified Physician.
• All claims arising from criminal incidents are to be supported and 

accompanied by a certified police report.
• The due observance and fulfillment of this Policy insofar as it 

relates to anything being done or complied with by the Insured, 
shall be a condition precedent to liability to make any payment 
under this Policy.

• The Company shall have the right to access any current or prior 
medical records of the Insured in order to finalize and/or 
proceed with the assessment of a claim and/or render medical 
assistance. By virtue of this clause, the Insured shall be deemed 
to have given the Company written consent to access any of the 
Insured’s current or prior medical records

• No amount payable in terms of this Policy shall bear any interest

CLAIMS PROCEDURE

Upon happening of an event giving rise to a claim under this policy, 
the Insured shall follow the following procedure:

1. Notification of claims
Immediate written notice to the Company but not later than 60 days 
from date of event.

2. Submission of Claim Documents
90 days from date of event.

SANCTION CLAUSE
Notwithstanding any other terms under this insurance contract, no 
insurer shall be deemed to provide coverage or will make any 
payments or provide any service or benefit to any Insured or other 
party to the extent that such cover, payment, service, benefit and/or 
any business or activity of the Insured would violate any applicable 
trade or economic sanctions law or regulation.

CONTACT INFORMATION
In case of queries related to coverage, benefits, claims

procedure or policy administration you may contact

For Sales & Other Enquiries: Call 8002700 or email

customer.service@fgb.ae

For Claims: Call 04 302 9835 / 04 302 9903

nonmotorclaims@ae.rsagroup.com 
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إي دي یو بلس   آر اس ا ه   
الصیغة النصیة للبولیصة 

التعار ف 

 و عني أي حدث معین مفاجئ  وغیر متوقع ینتج  شكل حصري ومباشر عن وسائل الحادث

عنیفة وخارجیة ومرئیة والتي تحدث في وقت ومكان معینین والذي ینتج عنه إصا ة. 

 وتعني أي حدث معین مفاجئ وغیر متوقع ینتج  شكل حصري ومباشر عن الوفاة العرضیة

وسائل عنیفة وخارجیة ومرئیة والتي تحدث في وقت ومكان معینین والذي ینتج عنه وفاة. 

 و عني الشخص أو األشخاص المعینین من المؤمن علیه و ما هو محدد في شهادة المستفید

التأمین: في حال لم  كن هناك تخصیص معین نافذ المفعول حینها و كون هذا التعو ض مستحق 

السداد إلى الورثة القانونیین للمؤمن علیه. 

 وتعني أي إصا ة جسد ة تحدث خالل فترة التأمین والتي تنتج عن حدث معین اإلصا ة الجسد ة

ارب طبي.  مفاجئ وغیر متوقع وذلك  استثناء أي مرض أو و اء أو اضط

 وتعني رو ال آند صن الالینس (الشرق األوسط) بي إس سي، الشر ة أو شر ة التأمین

اارت العر یة المتحدة.  اإلم

 وتعني الوثیقة التي تقدم تفاصیل، على سبیل المثال ال الحصر، المؤمن علیهم شهادة التأمین

واألسماء وتار خ نفاذ المفعول للبولیصة وفترة التغطیة التأمینیة ورقم البولیصة وقسط التأمین 

وخیار سداد قسط التأمین وامتیازات وحدود التغطیة والنوع المحدد للمخطط وخیار الغطاء 

التأمیني واسم المستفید. 



ارهن و حمل تأشیرة إقامة دولة اإلقامة وتعني  الدولة التي  قیم المؤمن علیه فیها في الوقت ال

سار ة فیها. 

 وتعني النفقات المعقولة والتقلید ة المتكبدة من النفقات الطبیة المشمولة ضمن الغطاء التأمیني

قبل المؤمن علیه مقابل الخدمات والتور دات التي یوصى بها من قبل الطبیب المعني. وتشمل ما 

یلي: 

  خدمات الطبیب، (أ)

  

  

  

  

اإلقامة في المستشفى واستخدام غرفة العملیات، (ب)

التخدیر ( ما في ذلك اإلدارة)، عملیات الفحص  األشعة السینیة أو عملیات (ت)

اارت المعملیة،  العالج أو االختب

خدمات اإلسعاف، و (ث)

العقاقیر واالدو ة والخدمات والتور دات العالجیة. (ج)

 وتعني  طاقات االئتمان والخصم والبطاقات المصرفیة والنقد ة المستحوذ علیها  طاقات االئتمان

ارض اجتماعیة أو محلیة أو خیر ة.  ألغ

 و عني المبلغ مستحق السداد عن  ل یوم یتم قضائه في المستشفى. االمتیاز الیومي

وتعني أي مؤسسة تعلیمیة مفوضة و/أو مسجلة و/أو مرخصة. المؤسسة التعلیمیة 

 و عني ذلك الجزء األول المبلغ الذي یتحمله المؤمن علیه من مبلغ المطالبة أو االستقطاعات

من المبلغ المؤمن علیه أو الفترة التي تكون عنها  ل خسارة متوجبة السداد من قبل المؤمن علیه 

أو التي ال تكون هناك مبالغ مستحقة السداد عنها. 

 وتعني األنشطة الخطیرة / المستثناة



ایرن  خالف رحالت السفر الجو ة •   الط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغطس الذي  ستوجب استخدام أجهزة التنفس • 

القفز  المظالت • 

الصید أو خوض السباقات أو أي منافسة أخرى على ظهر الخیل • 

تسلق الجبال • 

اإلنزال  المظالت • 

ادرت •  تسلق الصخور أو المنح

اترفي •  ممارسة الر اضة  شكل اح

اغرض تجار ة •  استخدام ماكینات النجارة أل

الر اضات الشتو ة  خالف الكرلنغ أو التزلج • 

األنشطة البحر ة أي  انت طبیعتها • 

اإل حار  عضو في طاقم سفینة تبحر عبر المحیطات • 

التعدین تحت األرض • 

األنشطة العسكر ة •

ارفیة  وتعني الدولة التي  قع بها منزلك  ما هو وارد في الملحق. الحدود الجغ

 وتعني المكان الذي: المستشفى

  حمل رخصة سار ة (حسبما  كون مطلو ًا  موجب القانون)، (أ)  

ارض رعا ة وعالج المرضى أو األشخاص المصابین (ب)    عمل  شكل أساسي ألغ

 لد ه طاقم من طبیب واحد أو أكثر في  افة األوقات، (ت) 

  قدم خدمات تمر ض على مدار 24 ساعة ولد ه على األقل ممرض مسجل (ث) 

 متخصص یؤدي مهامه في  افة األوقات،



امرفق المتاحة (ج)   ارحیة، سواء في المنشآت أو في ال لد ه مرافق منظمة تشخیصیة وج

للمستشفى على أساس معد مسبقًا، 

اترحة أو مر ز نقاهة (ح)  ال  كون، إال  شكل عرضي، عیادة أو مر ز تمر ض أو اس

ارت و/أو الكحولیات، و  للمسنین أو منشأة تعمل  مر ز للعالج من إدمان المخد

(خ)

 

امرفق لغرف العملیات.  ارء أشعة سینیة و    متلك أجهزة إج

 وتعني حدث ینتج  شكل حصري ومباشر عن وسائل عنیفة وخارجیة ومرئیة والتي اإلصا ة

تتطلب العالج من قبل طبیب وتنتج،  شكل مباشر ومستقل عن  افة األسباب األخرى، عن 

خسارة مشمولة ضمن الغطاء التأمیني لهذه البولیصة. 

 و عني المؤمن علیه الذي یذهب إلى المستشفى  حیث یتم تحدید غرفة ووسائل المر ض الداخلي

اإلقامة فیها. 

 و عني أي شخص یتم تحدید اسمه في شهادة التأمین بین أعمار 18 عام و64 المؤمن علیه

عام والذي یتم خصم قسط التأمین من حسا ه البنكي أو  طاقة ائتمانه  موجب هذه البولیصة و تم 

اإلبالغ عن ذلك إلى الشر ة.  جب على المؤمن علیه أن  حمل تأشیرة إقامة سار ة بدولة 

اإلصدار. 

 و عني الحدث المشمول  التغطیة من خالل الغطاء التأمیني المقدم  موجب الحدث المؤمن علیه

هذه البولیصة. 

 وتعني تصرف أو حدث خسارة و/أو اختفاء غرض عز ز و/أو انخفاض قابل للقیاس الخسارة

في قیمة مادة أو عملیة. 

 و عني حدث التعرض لفقدان أو سرقة شيء عند دون قصد من قبل طرف الفقدان أو السرقة

ثالث بدون مساعدتك أو موافقتك أو تعاون منك. 



 وتعني العمالة الماد ة التي تستخدم األیدي أو استخدام أو تشغیل الماكینات أو العمالة الیدو ة

المعدات أو األجهزة غیر المیكانیكیة. 

 و عني توصیة طبیة أو عالج أو خدمات استشار ة صادرة من طبیب وعالج طبي العالج الطبي

موصوف أو مكرر. 

 وتعني حسب تقدیر الشر ة، أن توصیة الطبیب: الضرورة الطبیة

ارض والتشخیصات والعالج الخاص  الحالة الطبیة للمؤمن علیه، أ.   تتوافق مع األغ

  

  

مالئمة من حیث معاییر الممارسة الطبیة الجیدة، ب.

ارحة المؤمن علیه. ت. ال  كون غرضها أساسي 

 وتعني تلك الفترة من األ ام المتتالیة من اإلقامة  مر ض في فترة اإلقامة في المستشفى

مستشفى نتیجة لحادث أو إصا ة. ومع ذلك فإن اإلقامة المتتالیة  مر ض في المستشفى نتیجة 

أو  سبب نفس الحادث أو اإلصا ة ال تعتبر جزءًا من نفس فترة اإلقامة، ما لم  كن تار خ الخروج 

من المستشفى لفترة اإلقامة السا قة منفصل عن تار خ التقدم لفترة اإلقامة التالیة  مدة ال تقل عن 

45 یوم. 

یتم تقد م امتیاز یومي واحد فقط ألي إقامة من یوم واحد  صرف النظر عن عدد الحوادث أو 

اإلصا ات التي تكون اإلقامة مطلو ة من أجلها. 

 و عني ممارس مرخص قانونًا  عمل في إطار ترخیصه لممارسة الطب و كون معنیًا الطبیب

ادرسة والتشخیص والعالج   الحفاظ على أو إعادة الوضع الصحي السلیم لألشخاص من خالل ال

ارض واإلصا ات. ال  جوز للطبیب المقیم أن  ك ون:  من األم

 المؤمن علیه، أو (أ) 

 أحد أقارب المؤمن علیه. (ب) 



 وتعني هذه الوثیقة و/أو شهادة التأمین و/أو أي مصادقات و/أو وثائق مرفقة تكون البولیصة

مصاحبة (إن وجدت) لها و ذلك الطلبات الخاصة  المؤمن علیه. 

وتعني التار خ الذي تبدأ فیه هذه البولیصة  ما هو محدد في شهادة تار خ نفاذ مفعول البولیصة 

التأمین. 

 وتعني تلك الفترة التي تكون خاللها البولیصة نافذة المفعول  ما هو محدد فترة الغطاء التأمیني

في شهادة التأمین. 

 و عني الكیان القانوني والمفوض  التوقیع على هذه الوثیقة والذي یتم إصدار هذه حامل البولیصة

البولیصة إلیه  ما هو وارد في ملحق البولیصة. 

 و عني الوثیقة التي تعطي تفاصیل على سبیل المثال ال الحصر اسم حامل ملحق البولیصة

اازت المختارة وأقساط التأمین والتغطیات التأمینیة المشمولة واالمتدادات  البولیصة واالمتی

واالستثناءات والحاالت الطبیة. 

 وتعني الحالة التي یتم تقد م  شأنها تقد م رعا ة أو عالج أو الحاالت الطبیة الموجودة مسبقاً 

مشورة طبیة توصیة من قبل طبیب خالل فترة عامین (2) قبل تار خ نفاذ مفعول البولیصة أو 

ارحة خالل خمس (5) سنوات  حالة طبیة  ان  جب  شأنها تلقي خدمات عالجیة أو الخضوع لج

قبل تار خ نفاذ المفعول للبولیصة. 

 و عني المبلغ المؤمن علیه والذي یتوجب سداده من قبل الشر ة المبلغ األساسي المؤمن علیه

إلى المستفید أو إلى المؤمن علیه. 

ارفیة  وتعني الر اضات التنافسیة المستخدمة  مصدر للدخل. الر اضات االحت

وتعني الرسوم التي: الرسوم المعقولة والتقلید ة 



یتم فرضها مقابل عالج أو تور دات أو خدمات طبیة ضرور ة على الصعید الطبي من (أ)

أجل عالج حالة مرضیة للمؤمن علیه، 

  

  

  

ال تتجاوز المستوى التقلیدي للرسوم الخاصة  حاالت العالج المماثلة أو التور دات أو (ب)

الخدمات الطبیة التي تكون متاحة محلیًا في حال تم تكبد التكالیف، و 

ال تشمل الرسوم التي لم  كن لیتم فرضها في حال لم  كن هناك غطاء تأمیني. (ت)

 و عني أي مرض أو داء طارئ والذي یتطلب عالجًا من قبل طبیب. المرض

و عني الحد األقصى للمبلغ الذي یتم تحمله عن  ل امتیاز وفقًا لجدول المبلغ المؤمن علیه 

االمتیازات. 

ازت و عني ازت أو ملحق االمتیا ازت الواردة والمعرفة في شهادة التأمین. جدول االمتیا  االمتیا

 و عني استخدام أو التهدید  استخدام القوة أو العنف ضد شخص أو ممتلكات أو ارتكاب اإلرهاب

افرد أو الممتلكات أو ارتكاب فعل یتعارض مع النظام اإللكتروني أو  فعل خطیر على حیاة األ

نظام االتصاالت، والذي یتم ارتكا ه من قبل شخص أو جماعة سواء  انت تتصرف  النیا ة عن 

أو على صالت  أي منظمة أو حكومة أو سلطة أو صالحیة أو قوة عسكر ة أم ال،  حیث  كون 

األثر المطلوب هو التهدید أو اإلجبار أو اإلضرار  حكومة أو الشعب المدني أو أي قطاع منه، 

ارمیة األخرى  أو تعطیل أي قطاع من االقتصاد. و ذلك فإن عملیات السطو أو التصرفات اإلج

ارض الر ح الشخصي والتصرفات الناشئة في األساس عن عالقات  المرتكبة  شكل أساسي ألغ

شخصیة سا قة بین المرتكب (المرتكبین) و الضحیة (الضحا ا) لن یتم اعتبارها  مثا ة فعل 

إرهابي. و تشمل أعمال اإلرهاب أ ضًا أي تصرف یتم اإلقرار  ه أو اإلشارة إلیه على أنه فعل 

إرهابي من قبل الحكومة المعنیة  الدولة التي  قع بها الحدث. 



 الحرب سواء  انت معلنة أم ال وأي أنشطة حر یة  ما في ذلك استخدام القوة الحرب وتعني

ارفیة أو قومیة أو  ارض اقتصاد ة أو جغ العسكر ة من قبل أي دولة ذات سیادة من أجل تحقیق أغ

سیاسیة أو عرقیة أو دینیة أو خالفه. 

ارد التالیین شر طة أن  كونوا مقیمین معك  الشكل المعتاد في منزلك: أسرتك وتعني  أي من األف

 زوجك، زوجتك • 

أطفالك ( ما في ذلك األطفال المتبنین والمكفولین)، و 

 أي أشخاص مقیمین  شكل دائم مع المؤمن علیه، • 

 ما في ذلك الخادمین المقیمین في المنزل والمعینین من قبلكم والذین تكون مسؤوًال •  

عنهم  شكل قانوني. 

الحوادث الشخصیة 

األهلیة للحصول على الغطاء التأمیني 

 جب على المؤمن علیه: 

  تلبیة شروط األهلیة المنصوص علیها من قبل البنك، 1.

  

  

أن  كون أكبر من 18 وأقل من 64 عام في تار خ البدء، 2.

أن  كون مواطن أو مقیم إماراتي، 3.

 كون الغطاء التأمیني المنصوص علیه طیه سار ًا فقط فیما یتعلق  مبلغ التعو ض المشار إلیه 

 التحدید في البولیصة و ذلك حدوده و موجب سداد قسط التأمین المناسب. 

الوفاة نتیجة لحادث 



في حال وقوع إصا ة جسد ة نتیجة لحادث  حیث تؤدي إلى وفاة المؤمن علیه خالل مائة 

وثمانون (180) یومًا من تار خ الحادث، تقوم الشر ة  سداد المبلغ وفقًا للمخطط المختار 

والمنصوص علیها في شهادة التأمین وذلك وفقًا للشروط واألحكام. 

ازت إي دي یو بلس  امتیا

في حال وفاة المؤمن علیه نتیجة لحادث أو مرض ینشأ عن سبب غیر مستثني  التحدید  موجب 

هذه البولیصة  عد تار خ بدء سر ان البولیصة وخالل فترة البولیصة، تقوم الشر ة بتعو ض 

ارعاة األحكام والقیود  امرعاة الحدود المنصوص علیها في شهادة التأمین ومع م المستفید مع 

التالیة: 

 كون إجمالي التعو ض مستحق السداد سواء نتیجة لحادث أو مرض وال یتجاوز نسبة 1.

100% من أعلى تعو ض مستحق السداد و ما هو محدد في شهادة التأمین. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تقوم الشر ة  السداد وفقًا للشروط واألحكام، المبلغ على هیئة دفعة  مبلغ مقطوع، بناء 2.

على المخطط المختار  ما هو منصوص علیه في شهادة التأمین. 

ازت  صرف 3. تقوم الشر ة برد النفقات المتكبدة  ما هو وارد  التفاصیل في جدول االمتیا

النظر عن عدد األطفال و ما  صل إلى مبلغ الحد األقصى المنصوص علیه في شهادة 

التأمین وذلك فیما یتعلق  النفقات المذ ورة أدناه: 

دفعات رسوم مؤسسة تعلیمیة، •

ارض المكتبیة الخاصة  مؤسسة تعلیمیة. • رسوم الكتب  الدراسیة / األغ

رسوم االنتقاالت الخاصة  مؤسسة تعلیمیة. •

رسوم الزي الموحد الخاص  مؤسسة تعلیمیة. •

ادرسي. • نفقات أنشطة إضافیة على المنهج ال

نفقات رحالت خاصة  مؤسسة تعلیمیة. •



  رسوم الفصول التدر بیة، •

نفقات توثیق تحو الت المؤسسة التعلیمیة، •  

النفقات النقد ة الخاصة  المستشفى 

تقوم الشر ة  سداد إلى المؤمن علیه بدل یومي على شكل امتیاز تأمیني نقدي وفقًا للمبلغ الوارد 

في شهادة التأمین و صل إلى مدة الحد األقصى ستون (60) یومًا، في حال، خالل فترة التأمین 

قام المؤمن علیه  الدخول إلى المستشفى لإلقامة فیها  نتیجة مباشرة لوقوع حادث. 

ُحما ة الطفل المعال 

تقوم الشر ة  سداد المبلغ الوارد في شهاد التأمین لنفقات السفر (رحلة جو ة على الدرجة 

السیاحیة) والمتكبدة  شكل ضروري من قبل أحد األقارب المقر ین (األب، الجد، األخ، األخت، 

اارت العر یة المتحدة من أجل مساعدة / رعا ة الطفل  الحمى) للمؤمن علیه للسفر إلى دولة اإلم

ُالمعال / األطفال المعالین في حال، خالل فترة التأمین قام المؤمن علیه  الدخول إلى المستشفى 
لإلقامة فیها  نتیجة مباشرة لوقوع حادث. 

 خضع االمتیاز ن التأمینیین الواردین أعاله لالستثناءات التالیة: 

ارحة أو عالج طبي والذي ال  كون مثبتًا بتقر ر طبي •  اإلقامة في المستشفى نتیجة لج

من ممارس طبي مؤهل، 

 

 

 

 

اإلقامة في المستشفى نتیجة لحجر طبي و/أو مرض معِد. • 

لن  كون هناك أي تعو ض مستحق السداد في حال  ان المؤمن علیه  قیم في منطقة • 

تم إعالنها  أنها منطقة مصا ة  العدوى. 

اإلقامة في المستشفى أو تلقي عالج طبي غیر ضروري و/أو عالج غیر طارئ والذي • 

ال  كون متصل  شكل مباشر  اإلصا ة أو المرض. 



اإلقامة في المستشفى على عكس توصیة الممارس الطبي أو التي ال تكون ضرور ة • 

أري الممارس الطبي.  حسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرحات التجمیلیة أو العیوب االنكسار ة في •  اإلقامة في المستشفى نتیجة ألي و افة ال

وسائل المساعدة على اإل صار أو السمع، 

اإلقامة في المستشفى  نتیجة إلصا ة أو مرض وقع قبل فترة التأمین، •  

 

 

 

 

 

 

اإلقامة في المستشفى فیما یتعلق  ما یلي: •

الحمل أو الوالدة، أو •

ادرت، • اإلصا ة و/أو المرض الناتج عن  ونك تحت تأثیر الكحول أو المخ

اطرب العصبي، • اإلقامة في المستشفى نتیجة للضغوط أو القلق أو االض

اإلقامة في المستشفى  نتیجة لحالة مرضیة سا قة، •

تلقي العالج خارج دولة اإلقامة. •

فقدان وثائق أحد األبناء 

تقوم الشر ة بتقد م تعو ض  صل إلى المبلغ الوارد في شهادة التأمین أو تكالیف إصدار جواز 

ارتیة والتي تتعرض للضرر أو الفقدان  شكل عرضي خالل فترة  سفر جدید أو  طاقة هو ة إما

التأمین. 

وذلك شر طة ما یلي: 

أن  سري هذا الغطاء التأمیني على األطفال المعالین للمؤمن علیه والمقیمین  شكل دائم • 

في منزله. 

 

لن تكون الشر ة مسؤولة عن تكالیف تجدید أو إصدار الوثیقة المفقودة أو المتضررة •  

والتي  ان على المؤمن علیه تحملها لو لم  كن هناك فقدان لها. 



نفقات انتقال األسرة 

تقوم الشر ة بتقد م تعو ض  صل إلى المبلغ المنصوص علیه في شهادة التأمین من أجل تغطیة 

نفقات نقل األسرة في حال وفاة المؤمن علیه نتیجة لحادث أو مرض ناتج عن سبب غیر 

مستثنى  التحدید  موجب هذه البولیصة. 

 

استثناءات الحوادث الشخصیة 

ارر أو مسؤولیة قانونیة ناشئة  شكل مباشر أو غیر 1. لن تغطي البولیصة أي خسائر أو أض

مباشر عن: 

  

  

  

  

 

  

حالة طبیة موجودة مسبقًا، •

إصا ة یلحقها الشخص بنفسه عن عمد أو انتحار أو أي محاولة وهو في قواه العقلیة أو •

خالفه، 

التعرض المتعمد أو المقصود للمخاطر ( استثناء في حال محاولة إنقاذ حیاة شخص •

آخر)، 

الحروب أو العملیات الحر یة المشابهة للحر وب أو الغزو أو تصرفات األعداء االجانب •

ارت  أو العدائیات (سواء  انت الحرب معلنة أم ال)، أو الحروب األهلیة أو التمرد أو الثو

اطر ات المدنیة أو  اطر ات أو العصیان المدني أو أعمال الشغب أو االض أو االض

امرت أو القوة العسكر ة أو المغتصبة أو القوانین العرفیة أو حصار الدولة أو أي  المؤا

أحداث أو أسباب قد تحدد إعالن أو إنفاذ القوانین العرفیة أو حصار الدولة أو المصادرة 

أو الحجر الصحي أو لوائح الجمارك أو التأمیم من خالل أو  موجب قرار من أي 

 حكومة أو سلطة عامة أو محلیة،

 األعمال اإلرهابیة،•



استخدام أو إطالق أو تهر ب المواد النوو ة التي تؤدي  شكل مباشر أو غیر مباشر •

إلى تفاعل أو إشعاع نووي أو تلوث إشعاعي. انتشار أو استخدام المواد البیولوجیة أو 

امرض أو السامة، إطالق المواد البیولوجیة أو الكیمیائیة المسببة  الكیمیائیة المسببة لأل

امرض أو السامة. لأل

  

  

  

  

  

 

أي فترة  قوم المؤمن علیه خاللها  الخدمة في القوات المسلحة ألي دولة أو سلطة •

خارجیة، سواء في حالة سلم أو حرب. وفي هذه الحالة تقوم الشر ة  موجب إشعار 

 كتابي من المؤمن علیه  إعادة نسبة من قسط التأمین تتوافق مع تلك الفترة من الخدمة،

أن  كو المؤمن علیه في الخدمة أو یؤدي واجبه أو  خضع لتدر ب مع أي قوة عسكر ة •

أو شرطیة أو میلیشیا أو منظمة عسكر ة، أ) أن  كون المؤمن علیه تحت تأثیر الكحول 

مع وجود نسبة أكبر من الحد القانوني المسموح  ه للكحول في الدم أو النفس، أو ب) 

ادرت ما لم تكن تلك العقاقیر أو  أن  كون المؤمن علیه تحت تأثیر العقاقیر أو المخ

المخدرات موصوفة من خالل طبیب أو ما لم تكن موصوفة أو تم الحصول علیها وفقًا 

لتوجیهات الطبیب، أو ج) وقوع حادث للمؤمن علیه خالل قیادة مر بة مع تجاوز الحد 

القانوني المسموح  ه لنسبة الكحول في الدم أو النفس، أو د) معاقرة المشرو ات الكحولیة 

أو إدمان الكحولیات أو المواد المخدرة أو تعاطي المذیبات أو تعاطي العقاقیر أو  

 حاالت اإلدمان أي  ان نوعها،

أي خسارة  كون أحد األسباب المشار ة فیها محاولة المؤمن علیه ارتكاب أو المشار ة •

المتعمدة في أي فعل غیر قانوني أو أي انتهاك أو محاولة انتهاك للقانون أو مقاومة 

 االعتقال من قبل المؤمن علیه،

ایرن في أي طائرة أو وسیلة مالحة جو ة إال  راكب. • أي خسارة متكبدة خالل الط

افرد  وتشمل االستثناءات على سبیل المثال ال الحصر الطیار أو المشغل أو أحد أ

 الطاقم،



  أي تكالیف متكبدة نتیجة للتضخم في أسعار الصرف األجنبي،•

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 عدوى  كتیر ة  استثناء العدوى البیولوجیة التي تنتج عن جرح عرضي،•

الطیران على متن أي طائرة مملو ة أو مستأجرة أو مشغلة من قبل أو  النیا ة عن •

 المؤمن علیه أو أي شر ة تا عة له أو شر ة فرعیة أو أحد أقارب المؤمن علیه،

القیادة أو الر وب  راكب في أو على متن (أ) أي مر بة مشار ة في أي سباق أو •

اختبار سرعة أو اختبار متانة أو (ب) أي مر بة یتم استخدامها من أجل القیادة 

ارضیة أو القیادة البهلوانیة.  االستع

أي مطالبة ناتجة عن عدوى خبیثة أو أي مرض آخر في حال  ان المؤمن علیه في •

وقت المطالبة قد تم تشخیصه  أنه  عاني من مرض نقص المناعة البشر ة اإلیدز أو 

ARC (أحد مضاعفات فیروس نقص المناعة البشر ة اإلیدز) أو ظهور عینة إ جابیة 

(فیروس نقص المناعة البشر ة)،  HIV الختبار الدم فیما یتعلق  فیروس

ارض المنقولة جنسیًا والحاالت المرضیة المعروفة  شكل شائع  اسم اإلیدز أو • األم

ARC (أحد مضاعفات فیروس نقص المناعة البشر ة اإلیدز) أو ظهور عینة إ جابیة 

 (فیروس نقص المناعة البشر ة)، و/أو أي  HIVالختبار الدم فیما یتعلق  فیروس

ایرت الخاصة  أمراض أو حاالت مرضیة أخرى متصلة  ما في ذلك المشتقات أو المتغ

بها أي  انت طر قة اإلصا ة أو التسبب فیها، 

اترفیة،•  أي خسارة تقع خالل مشار ة المؤمن علیه في أي ر اضات اح

أي مطاردة أو ر اضات أو أنشطة خطرة والتي تشهد أو تز د من إمكانیة التعرض •

لخسارة أو التدر ب من أجل أو المشار ة في ر اضات عنیفة  كون فیها التالمس 

 الجسدي بین الالعبین  مثا ة جزء مقبول من اللعبة، 

 أي مطاردات أو ر اضات أو أنشطة خطرة،•



اطر ات الذهنیة أو العصبیة أو الحسیة  ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر • االض

اطر ات  اطر ات النفسیة أو االض اطر ات القلق أو اضطرا ات تناول الطعام أو االض اض

اطر ات  اطر ات استخدام المواد السامة أو اض اطر ات الشخصیة واض العاطفیة أو اض

اطر ات  اطر ات التكیف واالض اطر ات النفسیة الجنسیة أو اض االنفصال أو االض

العضو ة أو التخلف العقلي أو التوحد.  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

الخدمات أو التور دات أو العالج  ما في ذلك أي فترة إقامة في المستشفى والتي ال •

یوصى بها أو یتم الموافقة علیها أو اعتمادها على أنها ضرور ة طبیًا من قبل طبیب، 

الفحوصات الطبیة الدور ة وتلك الفحوصات األخرى في حال لم تكن هناك مؤشرات •

ملحوظة أو ضعف في الصحة العامة أو التشخیص المخبري أو فحوصات األشعة 

السینیة  استثناء  ان ذلك في إطار عجز موجود قبل االتصال أو الحضور السابق 

للطبیب. 

اجرحات االختیار ة أو التجمیلیة  استثناء تلك الناتجة عن حادث، • ال

 التشوهات الخلقیة والحاالت الناشئة عن أو الناتجة عن عالج لألسنان أو اللثة •

 استثناء ذلك الخاص  األسنان السلیمة الطبیعیة والتي قد  حدث لها إصا ة. 

 النفقات المتكبدة فیما یتعلق  ضعف األقدام أو القدم المسطحة أو تقرن أظافر القدم•

اجرء • احرف الحاجز األنفي  ما في ذلك استئصال القناة المخاطیة الفرعیة و/أو إ ان

 جراحة تصحیحیة له،

ارعة األعضاء التي  عتبرها األخصائیین الطبیین ذوي الكفاءة أنها تجر بیة،•  ز

ارت ومنحه التطعیمات،•  رعا ة الطفل  ما في ذلك االختبا

 العالج المقدم في مستشفى حكومي أو الخدمات التي یتم تقد مها  شكل مجاني.•



اارت والعدسات الالصقة وأجهزة مساعدة السمع وعملیات الفحص من أجل تحدید • النظ

الوصفة الطبیة أو الجهاز المطلوب ما لم تكن اإلصا ة ناتجة عن ضعف في اإل صار 

أو السمع،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

امرض األجهزة التناسلیة النسائیة و افة الحاالت • الحمل والوالدة أو خسارة الجنین أو أ

المرضیة ذات الصلة  ما في ذلك الخدمات والتور دات المتعلقة  التشخیصات أو العالج 

الخاص  العقم أو المشكالت األخرى المتعلقة  عدم القدرة على الحمل وتنظیم عملیة 

اجرحیة واألجهزة.  اجرءات ال الوالدة  ما في ذلك اإل

الخسائر  التبعیة من أي نوع  انت أو الخسائر المالیة و/أو النفقات  خالف تلك •

المشمولة  التغطیة. 

اجرت.•  المشار ة في االنشطة المهنیة تحت األرض أو التي تتطلب استخدام المتف

 العالج الوقائي  ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي تطعیم و/أو لقاح.•

النفقات المتعلقة بوسائل منع الحمل أو األجهزة التعو ضیة أو األجهزة الطبیة أو •

اطرف االصطناعیة.  األ

 العالج الطبي المتخصص بدون الرجوع إلى طبیب،•

اجرءات متعلقة بنظافة األسنان أو الفم أو الحشور أو التر یبات من المعادن • أي إ

الثمینة، 

ا الرهن • النفقات المتكبدة من أجل عالج استقصائي غیر محدد  كونه ضرور ًا في الوقت

من قبل طبیب، 

نیة المؤمن علیه في الهجرة، •

 العمل الذي یتطلب عمالة یدو ة ما لم  كن ذلك خارج الخدمة،•

العمل على أساس دائم أو  موجب عقد غیر رسمي، إال لو  ان ذلك خالل رحلة •

 ترفیهیة،



ادرت أو تاجر أسلحة نوو ة أو • أي إرهابي أو عضو في منظمة إرهابیة أو مهر ي المخ

كیمیائیة أو بیولوجیة. 

  

تكون هذه البولیصة الغیة و اطلة في حال تقدم المؤمن علیه  أي بیانات مضللة عند التقدم من 

أجل هذه البولیصة،  ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر سن المؤمن علیه. 

األحكام العامة 

العقد 

تشكل هذه البولیصة وأي مصادقات (إن وجدت) ونموذج الطلب (إن وجد) وشهادة التأمین 

االتفاقیة الكاملة بین الطرفین. یتم اعتبار  افة البیانات المقدمة من قبل المؤمن علیه، في غیاب 

شبهة االحتیال، على أنها تعهدات ولیست ضمانات. لن یؤدي أي من هذه البیانات إلى  طالن 

هذه البولیصة أو یتم استخدامه في الدفاع عن مطالبة  موجب البولیصة، ما لم  كن هذا البیان 

واردًا في شهادة التأمین. 

لن  كون هناك ألي و یل أي سلطة على أن  كون فقط للمسؤول المفوض أصوًال من الشر ة تلك 

السلطة  النیا ة عن الشر ة في تمدید وقت سداد أقساط التأمین أو تعدیله هذه البولیصة  أي 

شكل  ان. 

اازت هذه البولیصة مستحقة السداد في المقر الرئیسي للشر ة في دبي، دولة  تكون  افة امتی

اإلمارات. 

یتفق و قر المؤمن علیه والشر ة  أن البنك لن  كون في أي وقت  مثا ة و یل للشر ة. تكون أي 

انزعات أو طعون مقدمة من قبل حامل البولیصة فیما یتعلق بهذه البولیصة ضمن  مطالبات أو 

المسؤولیة الكاملة للشر ة. تقوم الشر ة بتولي  افة المسائل اإلدار ة الخاصة  البولیصة  شكل 

مباشر مع حامل البولیصة. 



حد األعمار 

18 عام إلى 65 عام، ولكن ال یز د عن 64 عام في بدا ة االنضمام فیم یتعلق  امتیاز الوفاة. 

في حال تم تقد م سنة میالد الشخص المؤمن علیه فقط إلى الشر ة حینها یتم اعتبار تار خ میالد 

المؤمن علیه  موجب هذه البولیصة في األول من ینایر من ذلك العام الخاص  میالد المؤمن 

علیه ما لم ُ شار و ؤ د خالف ذلك من خالل جواز السفر أو  طاقة الهو ة الوطنیة. 

حاملي البطاقة اإلضافیة 

یتم تمدید امتیاز الوفاة  موجب هذه البولیصة فقط إلى حاملي  طاقة االئتمان األساسیة الخاصة 

 البنك. 

ارجعة   فترة الم

 حق للمؤمن علیه استرداد  امل قیمة األقساط التأمینیة في حال تم إلغاء الغطاء التأمیني 

ًاار من تار خ البدء، من   موجب البولیصة من قبل المؤمن علیه خالل ثالثون (30) یوم اعتب

خالل تقد م طلب عن طر ق مر ز خدمة العمالء عبر الهاتف التا ع إلى البنك. تحتفظ الشر ة 

 الحق في رفض طلب ثاني  عد إلغاء الطلب األول  موجب هذا المخطط من نفس المؤمن علیه. 

كفا ة البیانات الواردة في اإلشعار 

یتم اعتبار هذا اإلشعار المقدم إلى الشر ة أو إلى أي و یل مفوض تا ع إلى الشر ة، مع 

التفاصیل الكافیة من أجل تعر ف المؤمن علیه على أنه اإلشعار المقدم إلى الشر ة. لن یؤدي 

اإلخفاق في تقد م اإلشعار خالل الوقت المحدد  موجب هذه البولیصة إلى  طالن أي مطالبة في 

حال اتضح من قبل المؤمن علیه أو المستفید والذي لم  كن من الممكن تقد مه خالل الوقت 

المحدد على أن یتم تقد م ذلك اإلشعار في أقرب وقت ممكن فیما  عد. 



االشتراك 

ال  جوز للمؤمن علیه تحت أي ظرف من الظروف التقدم  مطالبة من خالل أكثر من بولیصة 

واحدة لدى البنك في أي وقت محدد. 

اإلنهاء 

اازت المكفولة  موجب هذه   صرف النظر عن أي شيء وارد طیه  شیر إلى خالف االمتی

البولیصة فیما یتعلق  المؤمن علیه یتم إنهاء هذه البولیصة عند وقوع أي حدث واحد أو أكثر من 

األحداث التالیة: 

  وصول المؤمن علیه إلى الحد األقصى لسن الغطاء التأمیني، 1.

  

  

  

  

عند سداد مطالبة الوفاة  موجب هذه البولیصة، 2.

إلغاء هذه البولیصة من قبل المؤمن علیه في أي وقت وفقًا لشروط وأحكام هذه 3.

البولیصة. 

ارت العر یة المتحدة، 4. لم  عد المؤمن علیه مقیمًا في دولة اإلما

حلول تار خ انتهاء هذه البولیصة. 5.

االلتزام  الشروط واألحكام 

 كون التزام المؤمن علیه  شروط هذه البولیصة وصحة البیانات واألجو ة المقدمة من قبل المؤمن 

علیه في نموذج الطلب / المحادثة الهاتفیة والمعلومات الجوهر ة األخرى المقدمة من قبل المؤمن 

اتزم خاص  الشر ة. في حال تغیر تلك الظروف التي تم فیها  علیه  مثا ة شرط مسبق ألي ال

إبرام البولیصة  شكل جوهري بدون موافقة  تابیة من الشر ة، تكون هذه البولیصة الغیة و اطلة. 

  



المطالبات االحتیالیة 

إذا اتضح أن أي مطالبة  موجب هذه البولیصة تعتبر  مثا ة مطالبة احتیالیة أو لیس لها أساس 

اازت المنصوص علیها  موجب هذه البولیصة تعتبر  من الصحة، في تلك الحالة فإن  افة االمتی

الغیة فیما یتعلق  المؤمن علیه. 

التحكیم 

في حال وجود أي اختالفات حول القیمة الواجب سدادها  موجب هذه البولیصة (على أن یتم 

اترف  المسؤولیة  خالف ذلك) فإن هذا الخالف یتم إحالته إلى التحكیم  موجب لوائح مر ز  االع

، حیث تعتبر لوائح التحكیم المشار إلیها  مثا ة جزء من النصوص  (DIAC)دبي للتحكیم الدولي

المرجعیة المعتمدة لهذه المادة. على أن تكون إمارة دبي هي مقر التحكیم. وتكون اللغة 

اجرءات التحكیم. و كون القانون الحاكم هي القوانین السائدة  االنجلیز ة هي اللغة المستخدمة في إ

والمعمول بها في إمارة دبي . و في حال إحالة أي خالف إلى التحكیم،  عتبر القرار الصادر  مثا ة 

قرار نهائي. 

ّّ

ّ

ّ

الصالحیة القضائیة 

ارت العر یة المتحدة، وفي حال عدم  تحكم وتفسر هذه البولیصة  ما یتوافق مع قوانین دولة اإلما

انزعات التي تنشأ عن أو فیما  اطرف، فإن  افة ال اجرءات التحكیم بین األ وجود اتفاقیة سار ة إل

اارت  یتعلق بهذه البولیصة یتم إحالتها إلى االختصاص القضائي الحصرّي لمحاكم دولة اإلم

العر یة المتحدة. 

نقل البیانات 

یلتزم المؤمن علیه بتزو د الشر ة  الموافقة الصر حة الخاصة  ه/ بها فیما یتعلق  معالجة، 

مشار ة، نقل و/أو اإلفصاح عن البیانات الشخصیة الخاصة  المؤمن علیه – أو أي طرف آخر 



ضمن هذه االتفاقیة – التي یتم الحصول علیها  أي شكل، وذلك إلى أي مستلم داخل أو خارج 

اجرء المطالبات التأمینیة أو التحلیل  اغرض التالیة: (1) تقییم وخدمة البولیصة (2) إ الدولة لأل

ازمات القانونیة أو التنظیمیة السار ة التي  المتعلق  شؤون التأمین (3) العمل وفقًا ألي من االلت

تخضع لها الشر ة. 

اركمیة  ازت الت االمتیا

اتركمیة متوجبة السداد  موجب هذه البولیصة ألي شخص واحد،  اازت ال الحد األقصى لالمتی

ینبغي أال تتجاوز القیمة المشار إلیها في شهادة التأمین. و ذا  ان المؤمن علیه  متلك أكثر من 

بولیصة واحدة صادرة بواسطة الشر ة، في تلك الحالة فإن الحد األقصى للمسؤولیة المدفوعة 

 مو جب  افة البوالص ینبغي أال تتجاوز الحدود المشار إلیها في شهادة التأمین التي تتضمن 

أعلى خطة تأمینیة، وذلك  موجب الشروط واألحكام. 

إعادة سر ان مفعول البولیصة 

ال  سمح  إعادة سر ان البولیصة  عد سداد المطالبة. وفي حال اكتشاف أن المؤمن علیه قد أعاد 

اترك في النظام التأمیني مرة أخرى في أي وقت خالل مدة سر ان البولیصة، فإن البولیصة  االش

تصبح الغیة و اطلة. ولن یتم سداد أي مطالبة  ما  عتبر القسط التأمیني المسدد بواسطة المؤمن 

علیه غیر مسترد. 

في حال إنهاء سر ان البولیصة ألسباب عدم السداد األقساط المستحقة، فإن أي قبول الحق 

لألقساط و عادة تجدید البولیصة بواسطة الشر ة  كون  حسب التقدیر الحصري والمطلق للشر ة. 

اإللغاء 

 جوز للمؤمن علیه أن  قوم  إلغاء البولیصة في أي وقت من خالل تقد م طلب عبر مر ز خدمة 

عمالء البنك. على أن  كون هذا اإللغاء مع عدم اإلخالل  أي مطالبة سار ة قد نشأت قبل ذلك 



اإللغاء. و ذا  ان اإللغاء المعني  عد 30 یوم من تار خ المباشرة فإنه ال  سمح  استرداد األقساط 

التأمینیة. 

 جوز للشر ة إلغاء البولیصة في أي وقت  موجب إشعار  تابي یتم تسلیمه إلى المؤمن علیه أو 

یتم إرساله عبر البر د إلى آخر عنوان موضح على سجالت الشر ة،  ما یوضح أن هذا اإللغاء 

 عتبر سار ًا خالل مدة ال تقل عن 15 یوم من تار خه. على أن  كون هذا اإللغاء بدون اإلخالل 

 أي مطالبات نشأت قبل تار خه. 

التنازل 

ارف هذه البولیصة التنازل عنها سواء  شكل مباشر أو غیر مباشر، أ)  ال  جوز ألي من أط

ازمات  موجبها، دون الحصول على موافقة  تابیة  أو التنازل عن أي من الحقوق أو االلت

مسبقة من الطرف اآلخر. 

 عتبر حق تغییر أو تحدید المستفید محفوظًا للمؤمن علیه. ال  عتبر أي تنازل عن الفائدة  ب)

ملزمًا للشر ة إال  عد استالم الشر ة لإلشعار الكتابي بتغیر الطرف المستفید وذلك 

 الصیغة التي تتوافق مع متطلبات الشر ة. وال تتحمل الشر ة أي مسؤولیة عن صالحیة 

أو سر ان هذا التفو ض أو التغییر في المستفید أو التنازل. 

ارت  ت) موافقة المستفید، إن وجدت، ال تعتبر  مثا ة شرط ضروري لتغیر المستفید أو أي تغی

أخرى في البولیصة. 

ازم بلوائح البولیصة  االلت

 عتبر اإلخفاق في االلتزام  أي من الشروط واألحكام المنصوص علیها  موجب البولیصة،  مثا ة 

تصرف یلغي و بطل  افة المطالبات الصادرة  موجبها. 

األقساط 



تعتبر  افة األقساط التأمینیة متوجبة السداد  شكل مسبق بواسطة المؤمن علیه في أو قبل تار خ 

استحقاقها، إال في حال صدور إشعار رسمي  إنهاء البولیصة. 

سداد األقساط وتار خ نفاذ الغطاء التأمیني 

ًاار من تار خ توقیع المؤمن علیه  ّیبدأ سر ان الغطاء التأمیني المتعلق  كل طرف مؤمن علیه اعتب
اترك في الغطاء التأمیني  على نموذج الطلب الخاص  البنك/ أو تقد م موافقته إلى البنك لالش

عبر الهاتف. 

تجدید البولیصة 

ّتجدید تلقائي، ومع ذلك فإن الشر ة تحتفظ  حقها في عرض التجدید و ذلك حق تغییر أسعار 
األقساط والشروط واألحكام. 

ازم  القوانین  االلت

أي من الشروط واألحكام المنصوص علیها  موجب هذه البولیصة، مما قد  مثل في تار خ 

سر انها، أي انتهاك أو تعارض مع أي من قوانین االختصاص القضائي الذي تخضع له هذه 

البولیصة، فإنه یتم تعدیل النص المعني من شروطها وأحكامها  ما یتوافق مع الحد األدنى من 

المتطلبات القانونیة المعنیة. 

الدعاوى القضائیة 

اجرء  موجب القانون أو الحصص لالسترداد على البولیصة قبل انقضاء  ال  جوز تقد م أي إ

ّستین (60) یوما من تار خ اإلثبات الكتابي  الخسارة والذي ینبغي إصداره وفقا لشروط وأحكام  ً
اجرء القانوني  عد مرور  ثالث (3) سنوات من الفترة التي  البولیصة. و ال  جوز اتخاذ مثل هذا اإل

ّیلزم تقد م اإلثبات الكتابي  الخسارة خاللها. 



اللغات 

في حال وجود أي خالفات حول تفسیر بنود هذه البولیصة، تكون األولو ة للنص الصادر  اللغة 

العر یة. 

الحدود اإلقلیمیة 

اارت  تسري هذه البولیصة على مستوى العالم، إال أن نفاذها القانوني  قتصر على دولة اإلم

ُالعر یة المتحدة فیما یتعلق  حما ة الطفل المعال. 

ازت الطبیة  االمتیا

ینبغي طلب العالج الطبي  شكل فوري  مجرد وقوع اإلصا ة أو المرض، على أال تعتبر الشر ة 

ملزمة عن الجزء من المطالبة الذي  كون  حسب تقدیر الطبیب ناشئًا عن إهمال مقصود أو غیر 

معقول أو امتناع المؤمن علیه عن الحصول على الرعا ة الطبیة الالزمة من قبل األطباء.  

اجرمیة یتم دعمها و رفاقها  محضر الشر ة •  كافة المطالبات الناشئة عن الحوادث اإل

الموثق. 

ازم التــــام بهـــذه البولیصــــة فیمــــا یتعلــــق  ـــأي إجــــراء متوجــــب أو ینبغــــي •   عتبـــر التقیــــد وااللتــــ

االمتثــال لــه مـــن قبــل المــؤمن علیـــه،  مثا ــة شــرط مســـبق لمســؤولیة تســدید أي مـــدفوعات 

 موجب هذه البولیصة. 

 حق للشر ة الوصول إلى أي سجالت طبیة حالیة أو سا قة للمؤمن علیه، من أجل • 

إنهاء و / أو استكمال عملیة تقییم المطالبة و / أو تقد م المساعدة الطبیة الالزمة. 

 التالي، و موجب هذا البند،  عتبر المؤمن له قد قام  منح الشر ة الموافقة الكتابیة 

للوصول إلى أي من السجالت الطبیة الحالیة أو السا قة للمؤمن علیه. 

ّ ي فائدة. •  ّ ي مبلغ مستحق السداد فیما یتعلق بهذه البولیصة، ال ُتحمل علیه أ ّأ



ارءات المطالبات  إج

في حال وقوع أي حادث یتسبب في مطالبة  موجب هذه البولیصة، یتوجب على المؤمن علیه 

اجرءات التالیة:  اتباع اإل

اإلشعار  المطالبة   .1

تقد م اإلشعار الكتابي الفورّي إلى الشر ة، فیما ال یتجاوز 60 یوم من تار خ الحادث. 

تقد م وثائق المطالبة   .2

90 یوم من تار خ الحادث 

مادة العقو ات 

 صرف النظر عن أي شروط أو أحكام أخرى  موجب عقد التأمین هذا، ال تعتبر أي شر ة 

ازت ألي  تأمین قامت بتزو د غطاء تأمیني أو ستقوم  أي مدفوعات أو ستقدم أي خدمات أو امتیا

مؤمن علیه أو أي طرف آخر، إلى الحد الذي  كون فیه هذا الغطاء التأمیني، المدفوعات، 

ازت، و/أو أي أعمال أو أنشطة خاصة  المؤمن علیه، ستنتهك أي قوانین أو  الخدمات، االمتیا

تشر عات خاصة  العقو ات التجار ة أو االقتصاد ة. 

 

 



معلومات االتصال 

اـرءات المطالبـات، أو  امز ـا، إج اارت متعلقة  الغطاء التأمیني، ال في حال وجود أي أسئلة أو استفس

إدارة البولیصة،  مكنكم االتصال على األرقام التالیة: 

ارت األخـــــــــــــــــــــرى: هـــــــــــــــــــــاتف 8002700 أو بر ـــــــــــــــــــــد الكترونـــــــــــــــــــــي  للمبیعـــــــــــــــــــــات واالستفســـــــــــــــــــــا

customer.service@fgb.ae 

ـــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــد الكترون ـــــــــــــــــــــــــات: هـــــــــــــــــــــــــاتف 9835 302 04 / 9903 302 04 أو بر  للمطالب

 nonmotorclaims@ae.rsagroup.com
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