
Royal & Sun Alliance Insurance (Middle East) BSC (c) registered under UAE Federal Law dated 1, April 1997 (Registration No 65).

Describe in detail how loss/damage occurred (note: If theft from a building, give details of how entry was gained).

When and at which police station was the Police Report made? (Please provide any report or acknowledgement given 
by the police.) Please specify if the insured address is being leased.

Full Name of the Insured :

Email :

Telephone No :

Policy No :

SECTION 1 DETAILS OF POLICY HOLDER & POLICY NUMBER

SECTION 2  LOSS / DAMAGE 

DATE OF LOSS / DAMAGE :

If the incident caused by someone who is not a member of your household, (e.g. tradeseman) provide the name and 
address of the person.

Name    :

Address :

Yes No

If property was stolen or lost, please answer the following questions :

SECTION 3  OTHER INSURERS - COMPLETE FOR ALL CLAIMS

If the propery for which you are claiming is also insured under any other policy,  please provide details.

SECTION 4 BUILDING DAMAGE

If you are still awaiting estimates, don’t delay sending us the form.

DETAILS OF CLAIM - Estimate full cost of repair (please attach estimates for the repair works).

 INSURANCE CLAIM FORM
Please ensure that your Adobe Acrobat is updated. You may face difficulties using Acrobat 9.0 or previous versions.
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LIFESTYLE PROTECT PLUS  
POLICY WORDING

DEFINITIONS

For the purpose of this policy, the following terms wherever used 
herein shall be held to mean: 

Accident means a sudden, unexpected, unintentional, specific 
event, which occurs during the period of Insurance at an identifiable 
time and place including exposure resulting from a mishap to a 
conveyance in which the Insured Person is traveling. 

AED means the lawful currency of the United Arab Emirates. 

Bank means First Abu Dhabi Bank PJSC United Arab Emirates. 

Beneficiary  means the individual named by the Policy Holder and 
as mentioned in the Certificate of Insurance to whom the benefits 
under the Policy would be paid in case of a Death of the Policy 
Holder. Otherwise the benefits will be paid directly to the Policy 
Holder. Beneficiaries shall be the Spouse or Children or Parents. 

Bodily Injury means identifiable physical injury which is caused by 
an Accident and solely and independently of any other cause, except 
illness directly resulting from, or medical or surgical treatment 
rendered necessary by such injury. 

Certificate of Insurance (COi) means the schedule of benefits duly 
signed by the Company which includes the Policy number, the name 
of the Insured Person, the death benefit amount, Monthly Benefit 
(for Involuntary Loss of Employment), the Commencement Date, 
limits as well as the Premium payable.

Commencement Date/Effective Date means the date Insured 
Person has given consent to the telephone marketing person of 
the Bank or the complete application form with valid payment 
instructions or the date of actual premium receipt, whichever is later. 

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

Date of Event means 
• With respect to ILOE the date of Notification given to the  

Insured Person. 
• With respect to Death, the date of death of the Insured Person. 

Death due to Illness– loss of life due to a Sickness as determined by 
a physician / medical practitioner.

Expatriate means a person temporarily or permanently residing in a 
country and culture other than that of the person’s upbringing. 

His/Her/He/She means where the context admits, words importing 
the masculine gender shall include the feminine gender and words 
importing singular member shall include the plural and vice versa. 

Indemnity Period means a period of three months commencing 
from the date of actual Involuntary Loss of Employment. 

Insured Person means the primary credit card holder of the Bank &/
or the Bank’s customer who has taken the policy for himself 

Involuntary Loss of Employment (ILOE) means unemployment of the 
Insured Person arising out of the unilateral decision of his employer 
to terminate his employment contract without citing any reason or 
for any reason other than those mentioned under exclusions in the 
policy, provided the Notification is given to the Insured Person at 
least after the Commencement Date. 

A period of Involuntary Loss of Employment shall commence on the 
date the Insured Person loses his employment or in the event the 

Insured Person is in receipt of payment in lieu of notice at the end 
of such period, whichever is the later i.e. the date from which the 
Insured Person will no longer get a salary from his employer.

Lifestyle Protect Plus Plan means the insurance policy made 
available to the Insured Person by the Company under this Policy and 
evidenced in the Certificate of Insurance. 

Monthly Benefit means Monthly Benefit selected by the Insured 
Person providing the amount is less than or equal to his monthly 
salary at the Claim notification Date confirmed by a salary certificate 
provided by his employer and supported by the average of the last 3 
salary credits on his bank statements.

Maximum Coverage Age means 65 years, however age 59 years in 
respect of Involuntary Loss of Employment Benefit. 

Minimum Age at Entry means 18 years. 

Maximum Monthly Benefit  with respect to ILOE means AED 
1,000; AED 2,000; AED 3,500 & AED 4,500 depending on the plan  
enrolled for. 

Notification means the first intimation given to the Insured Person 
either orally or in writing of his impending Involuntary Loss of 
Employment by his employer. 

Period of Insurance means the period for which premium is fully 
paid by the Insured Person. 

Premium means the amount of premium payable by the Insured 
Person, in consideration of the Insurance cover provided by  
the Company. 

Pre Existing Illness means illness, disease or sickness occurring or 
manifesting prior to the Effective Date or the date of commencement 
of subscription, for which advice or treatment was sought or obtained 
from a medical practitioner, chiropractor, naturopath, or any other 
practitioner of a similar kind within twelve months immediately prior 
to the Effective Date or the date of commencement of subscription 
whichever is later 

Passive War means a situation where the Insured Person is not 
actively involved in War, whether declared or not, or any Warlike 
operations, including use of military force by any sovereign nation to 
achieve economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious 
or other ends.
 
Physician/Medical Practitioner – a person other than the insured 
person or close relative of the insured person, who is qualified 
by degree in western medicine and legally authorized in the 
geographical area of his/her practice to render medical and  
surgical services. 

Re-Employment/Re-employed means accepting and starting work 
for a new employer or the same employer under a new employment 
contract within the Indemnity Period from the date of Involuntary 
Loss of Employment. 

Scheduled Airline means any civilian aircraft operated by a 
civilian scheduled air carrier holding a certificate, license or similar 
authorization for a civilian scheduled air carrier transport issued 
by the country of the aircraft’s registry, and which in accordance 
therewith flies, maintains and publishes tariffs for regular passenger 
service between named cities at regular and specified times, or 
regular or chartered flights operated by such carrier. 

Self-employed means working for one’s self. Self-employed people 
can also be referred to as a person who works for himself instead of 
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an employer, but drawing income from a trade or business that they 
operate personally. 

Sickness/Illness/Ill – sudden and unforeseen change in health, 
sickness or disease of the insured person contracted and commenced 
during the period of insurance as certified by a physician. The illness 
must be serious enough to consult a physician for the purpose of 
medical treatment and for which prevents the normal continuation 
of the insured person’s daily life. 

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 communication system, undertaken 
by any person or group, whether or not acting on behalf of or in 
any connection with organization,government, power, authority 
or military force, when the effect is to intimidate, coerce or harm a 
government, the civilian population or any segment of the economy.

Waiting Period means a period following the Commencement 
Date. No claim for Involuntary Loss of Employment/Second Medical 
Opinion is permitted by the Insured Person where the Notification 
occurs during this period.

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. 

Warlike Operations means hostilities, mutiny, riot, civil commotion, 
civil war, rebellion, revolution, insurrection, conspiracy, military or 
usurped power and martial law or state of siege.

PERSONAL ACCIDENT 

ELIGIBILITY FOR COVER 
The Insured Person must: 
1.  Meet the eligibility conditions stipulated by the Bank; 
2.  Be older than 18 years and under 64 years, however age 59 years 

with respect to Involuntary Loss of Employment Benefit at the 
Commencement Date; 

3.  Be a UAE citizen/ resident; 
4.  Be a salaried employee; 

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

LIFESTYLE BENEFITS
In the event of the Death of a Cardholder 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 of the Cardholder subject 
to the limits specified in the Certificate of Insurance. 

 

Death due to Accident and Lifestyle benefits (Sickness) provided 
under this policy will be 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 lump sum payment, the Sum Assured 
amount depending on the plan chosen as stated in the COI in 
accordance with the terms and conditions for only: 

a)  House Rent, 
b)  School Fees, 
c)  Utility Bills, 
d)  Essential Cash due to Death. 
In addition, and however, the Company will also reimburse for:
e)  Cargo for shipping personal things to home country and  
f)  Flying mortal remains to home country 

ADDITIONAL BENEFITS
INVOLUNTARY LOSS OF EMPLOYMENT – In the event of Involuntary 

Loss of Employment of the Insured Person after the Commencement 
Date and during the Period of Insurance, the Company shall pay 
the Monthly Benefit specified in the Certificate of Insurance not 
exceeding three months for each subsequent continuous complete 
30 day period of the Insured Person’s Involuntary Loss of Employment 
subject to the total period ofsuch indemnity not exceeding  
three months. 

PROVIDED THAT FOR INVOLUNTARY LOSS OF EMPLOYMENT 
1.  The Notification falls after a Waiting Period of 180 days from 

the Commencement Date as specified on the Certificate  
of Insurance. 

2.  The Insured Person remains unemployed during the period for 
which the Monthly Benefit under this policy is paid. 

3.  The Insured Person shall inform the Company as soon as he 
accepts an alternative job within Indemnity Period. If it is found 
that the Insured Person has been Re-employed during the 
period he has been receiving Monthly Benefit, the entire claim 
will be void and the Company reserves the right to recover the 
full amount paid to the Insured Person as Monthly Benefit since 
the beginning of his Involuntary Loss of Employment. 

4.  The Insured Person is eligible as per the eligibility conditions 
provided here under. 

SECOND MEDICAL OPINION 
The medical consultation service known as ‘Second Medical Opinion’, 
allows the Insured Person, to receive a second medical opinion 
directly from medical specialists working in world-class medical 
institutions, in case of suffering from any medical condition or grave 
illness deemed deserving of such an external evaluation based on 
the nature, severity, or complexity of the condition.

This second medical opinion is provided to any individual covered by 
the service, on a remote basis without having to travel outside their 
country of residence. All pertinent data regarding the case is sent via 
electronic transmission to the Specialist who in-turn provides his/her 
opinion on the case. This opinion is appropriate in order to confirm 
a diagnosis, determine a diagnosis for a complex and unresolved 
case and/or work with the treating Physician to determine that the 
prescribed treatment is the most appropriate option available locally 
and/or internationally for the specific condition. 

No case may be submitted for review during the first sixty ( 60) days 
of coverage. This waiting period begins to count on the same day 
that the person comes under coverage for this rider.

SECOND MEDICAL OPINION – THE PROCESS
The Insured Person initiates a request for service by contacting the 
Company who in turn is responsible to sending the information 
on the case to their contracted Medical Institute directly or via an 
appointed third party administrator (TPA). The Insured person 
provides background information on the case, which includes, 
among other information, a detailed medical history of the individual 
(provided by the treating physician) as well as results of all medical 
tests which have been performed and that pertain to the case. All 
information is sent via internet unless a different transmission mode 
(courier) is deemed necessary due to the nature of the materials 
being sent. 

Once the second medical opinion has been issued by the Specialist(s), 
it is sent to the contracting entity/TPA or directly to the treating 
physician, for their subsequent review with the patient. 

This 'opinion' may confirm or propose a diagnosis of the case and/ 
or may help define the most appropriate treatment or procedures 
available to the Assured at that moment – be it in their own country 
or internationally. However the final professional evaluation and 
confirmation of the medical condition/diagnosis and/or the decision 
on the course of treatment to be followed is the responsibility of the 
treating physician. 

The Company may, if need be, insist on the above documents to be 
provided in original for verification. 

Documents should be submitted within a maximum period of 
90 days from date of diagnosis or any extension provided by the 
Company.
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EXCLUSIONS APPLICABLE WITH RESPECT TO SECOND  
MEDICAL OPINION 

 • There are NO exclusions in terms of the type of medical 
condition or illness for which a second medical opinion may 
be requested, as long as it is deemed a critical or grave enough 
medical condition where such a review is warranted. 

• There are NO exclusions for pre-existing conditions for which a 
second medical opinion may be requested 

• A second medical opinion cannot be requested within sixty (60) 
days of the policy’s effective date. 

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 
Person 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 Person 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/Second Medical Opinion benefit and age 59 
years with respect to ILOE benefit. If only the year of birth of an 
Insured Person is provided to the Company then the date of birth for 
this Policy shall be January 1st of such Insured Person‘s year of birth 
unless it is mentioned 6 confirmed by passport or National ID. 

SUPPLEMENTARY CARD HOLDERS
The Monthly Benefit in respect of Involuntary Loss of employment, 
Death benefit and Second Medical Opinion under this policy shall be 
extended only to the primary credit card holders of the Bank. 

REVIEW / FREE-LOOK PERIOD 
The Insured Person is entitled to a full refund of premium if coverage 
under the policy is cancelled by the Insured Person 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 Person. 

SUFFICIENCY OF NOTICE 
Such notice given to the Company or to any authorized agent of 
the Company, with particulars sufficient to identify the IP 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 Person 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 
The Monthly Benefit shall be reduced on a pro-rata basis if the 
Insured Person has other policies of LifeStyle Protect Plus from First 
Abu Dhabi Bank PJSC in place providing protection in the event of his 
Involuntary Loss of Employment/ Death. In no circumstances can 
the Insured Person claim under more than one LifeStyle Protect  
Plus policy with the Bank at any one time  

TERMINATION 
Not with standing anything contained herein to the contrary the 
Monthly Benefit under this policy in respect of the Insured Person 

shall terminate upon the happening of any one or more of the 
following: 
i.  The Insured Person attains the Maximum Coverage Age; 
ii.  Upon payment of an Involuntary Loss of Employment /Death 

claim under this policy; 
iii.  The Insured Person returns to work in respect of Involuntary 

Loss of employment; 
iv.  Cancellation of this policy by the Insured Person at any time in 

accordance with the terms and conditions of this policy. 
v.  The Insured Person loses his UAE residency status. 
vi.  The Insured Person’s Employment Visa is cancelled. 
vii.  The Insured Person is no longer resident in UAE. 
viii.  The date the Policy is terminated; 

OBSERVANCE OF TERMS AND CONDITIONS 
The observance by the Insured Person of the terms of this policy 
and the truth of the statements and the answers given by the 
Insured Person in the application form /tele-conversation and other 
material information provided by the Insured Person 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 Person. 

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 Person provide the Company with his / her unambiguous 
consent to process, share, transfer and/ or disclose the personal 
data of the Insured Person – 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 Person 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. The monthly benefit shall be reduced on a pro-rata basis 
if the Insured Person has other policies of Lifestyle Protect Plus or 
Lifestyle Protect from First Abu Dhabi Bank PJSC in place providing  
protection in the event of his involuntary loss of employment 

REINSTATEMENT OF POLICY 
Reinstatement of the policy after a claim is paid is not allowed. In 
case if it is found that the Insured Person 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 Person 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
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CANCELLATION 
The Insured Person 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 Person 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 Person. 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. 

PREMIUMS 
All premiums are payable in advance by the Insured Person 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 Person shall commence from 
the day the Insured Person signs application form of the bank /gives 
his consent to the Bank to enroll over thephone. 

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 ofthe 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 ILOE. 

CLAIMS PROCEDURE 

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

1.  Notification of claims 

Death Claims – Immediate written notice to the Company but not 
later than 60 days from date of event. 

ILOE Claims – Immediate written notice to the Company but not later 
than 30 days from date of event. 

2.  Submission of Claim Documents 
 ILOE claims – 60 days from Notification 
 Death claims – 90 days from date of event. 

3.  The Insured Person shall complete the standard claim form 
issued by the Company and produced at no cost to the Company 
with such evidence to substantiate the claim to the satisfaction 
of the Company as the Company  may reasonably require; 

4. The Insured Person or Insured Person’s representative 
shall submit the following documents - WITH RESPECT TO 
INVOLUNTARY LOSS OF EMPLOYMENT 

• Notice of Termination from the Employer; 
• Copy of Passport with valid Visa Page (expatriates) or National 

identity card (UAE nationals); 
 • If an Expatriate any documents to substantiate the Identity of 

UAE resident visa sponsor; 
 • Salary slips for the 3 months preceding Notification together 

with supporting bank statements; In case the Insured Person is 
receiving the salary in cash then bank statement is not required. 

• The Company may also request for a copy of the Labour 
Contract from the Employer if its required to verify the period of 
employment contract; 

• Any other documents as may be required by the Company to 
validate the claim including further information that it may 
require to determine the cause of involuntary employment. 

5.  If the claim is accepted the Insured Person shall report in person 
to the company's offices each month as a pre-condition of 
future to confirm whilst the Monthly benefit in respect of the 
ILOE Benefit. 

6.  Claim amounts with respect to ILOE are paid directly to the 
customer in the event of an admissible claim. 

7.  All papers as indicated above may be required to be produced as 
attested copies (other than those surrendered to the authorities 
or Employer) for verification before the final settlement of claim. 
Note: In the event of an insured person overstating monthly 
salary at enrollment and thereby enrolling into a product variant, 
which offers a monthly benefit higher than his actual gross 
monthly salary. The company would pay monthly benefits so as 
to commensurate with a product variant that suits the insured 
person actual gross salary. 

ILOE CLAIMS SETTLEMENT PROCEDURE 

Investigation Stage 
1.  On receipt of all the documents, if the documents are in order 

the Company will forward the file for investigation or else the 
Insured Person will be requested for additional documents as 
may be required. At all times the Insured Person is required to 
cooperate with the Company where necessary to substantiate 
and justify their claim. If the claim is not admissible then the 
Insured Person will be notified accordingly. 

2.  Based on the investigation report, the Company will process the 
claim in accordance with the terms and conditions of the policy, 
and communicate the decision to the Insured Person. 

First Settlement (if valid) 
1.  If the claim is valid a Monthly Benefit will be paid to the Insured 

Person. 
2.  Settlement for all claims submitted on or before 15th of the 

previous month, and once validated, will be made on 1st of the 
following month and settlement for all claims submitted on or 
after 16th of the previous month, once validated, will be made 
on 16th of following month. 

Subsequent Settlements 
1.  The Company will conduct the investigation every month and 

the subsequent Monthly Benefit will be settled based on the 
investigation report. In case the Insured Person is not eligible for 
the next Monthly Benefit the Company will advise the Insured 
Person accordingly. 

2. The Insured Person has to visit the Company every  
month with his original passport and declare his employment 
status. Subsequently the money will be paid to the  
Insured Person. 
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With respect to Death Benefit 
 Copy of Death Certificate •
• Copy of Post Mortem Report (wherever legally required) 
• Copy of Police Report (if death was due to an accident) 

 • Copy of Medical Report* from a licensed and registered medical 
officer with Detailed Diagnosis and Cause of Death. If required 
by the Company when the actual cause of death is not clearly 
mentioned in the Death Certificate. 

• Copy of Passport with valid Visa page (expatriates) or National 
identity card (UAE nationals) 

• Any other documents as may be required. 

SANCTIONS 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.

EXCLUSIONS 

EXCLUSIONS APPLICABLE TO INVOLUNTARY LOSS OF EMPLOYMENT 
(ILOE) BENEFITS: 
The Company is not liable in respect of Involuntary Loss of 
Unemployment arising out of and/or attributable to and/or in 
connection with any of the following: 
1.  If the Insured Person is deemed to have impending knowledge 

in the reasonable opinion of the Company of Notification at the 
Commencement Date; 

2.  If the Insured Person has not been in continuous employment 
with the same employer for a period of 6 months; 

3.  If the Insured Person fails to successfully complete their 
probationary period; 

4.  Involuntary Loss of Employment due to misconduct, refusal to 
accept orders from superiors or poor performance, conviction 
of a crime, dishonesty or fraudulent act; 

5.  If the Involuntary Loss of Employment is in any way voluntary or 
results directly or indirectly from the Insured Persons own actions; 

6.  Any Involuntary Loss of Employment where the Insured Person 
cannot prove it was involuntary and that none of the exclusions 
in this section apply; 

7.  If the Insured Person refuse any other reasonable employment 
offered by His employer; 

8.  Resulting directly or indirectly from a strike, labour dispute or 
lock-out; 

9.  Happens at a time when working outside UAE for more than 30 
days in arow; 

10.  As a result of resignation and or mutual agreement; 
11.  Where it is normal or seasonal in the Insured Persons occupation 

or due to non-renewal of an employment contract by the 
authorities; 

12.  Involuntary Loss of Employment resulting from a conviction for 
a crime or dishonesty or fraud; 

13.  If the Involuntary Loss of Employment is caused by the Insured 
Person not holding a valid UAE residents visa; 

14.  Arising from war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities 
(whether war be declared or not), civil war, rebellion, 
terrorism, revolution, insurrection,military or usurped power or 
confiscation or nationalization or requisition or destruction of or 
damage to property by or under the order of any government or 
public or local authority; 

15.  Directly or indirectly caused by or contributed to or arising from 
ionizing radiation contamination by radioactivity from any 
nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion 
of nuclear fuel or the radioactive toxic explosive or other 
hazardous of any explosive nuclear assembly or nuclear 
component thereof; 

16.  If any misrepresentation or concealment is made by or on behalf 
of the Insured Person to obtain cover in support of any claim 
hereunder; 

17.  If at the date of the Involuntary Loss of Employment the Insured 
Person was employed by a company of which he or his spouse, 
partner, parent, child, brother or sister were a director and or 
shareholder (other than by way of bona fide investment in a 
company quoted on a recognized stock exchange); 

18. Insured Persons employed on a fixed term contract of less than  

2 years or in part time or temporary employment; 
19.  As a result of the Insured Person’s Involuntary Loss of 

Employment arising at any time during the probationary period 
of the contract of employment. 

20.  Where the Insured Person was dismissed by his employer in 
accordance with the employers rights to do so under Article 120 
of the UAE labour law; 

21.  Where the Insured Person has neither had his employment 
terminated nor become redundant but instead had his salary 
and or allowances withheld in full for whatever reason; 

22. Company failure where a contributing cause was a natural 
catastrophic peril; 

23. The period for which payment from the employer is received 
instead of working notice; 

24.  Any drive as per the UAE government towards Emiratisation; 
25.  The Insured Person is deemed to be self–employed. 
26.  Any notification not reported to the Company within 30 days. 

EXCLUSIONS APPLICABLE WITH RESPECT TO DEATH DUE TO 
ACCIDENT AND SICKNESS. 
No Benefits under this section shall be payable in respect of an 
insured personwhere the event giving rise to a claim occurs as a 
result of 
• Illness occurring within 30 days of the commencement date; 
• Suicide (as defined in the UAE Civil Code), attempted suicide or 

any deliberate or self-inflicted injurywithin 12 months of the 
commencement date. 

• Any breach of law by the cardholder or an assault provoked  
by him; 

 • The influence of alcohol or drugs other than proper use of drugs 
prescribed by a legally qualified medical practitioner. 

• Engaging in or taking part in 
- Naval, military or air force service or operations; 
- Winter sports (other than skating or curling) at any winter sports 

resort, 
- Sky diving involving the aid of breathing apparatus, rock climbing 

or mountaineering normally involving the use of ropes or guides, 
potholing, hang gliding, parachuting, hunting on horseback, or 
driving or riding in anykind of race; 

- Driving or riding on motor cycles or motor scooters exceeding 
250 CC or more 

• Any accident occurring on or in or about any aircraft other than 
an aircraft in which the insured person /customer was traveling 
as a bonafide passenger and which is operated by a licensed 
commercial or chartered airline; 

 • Pre-existing illness or conditions however pre-existing illness 
are covered after 12 months from the commencement date 
Pregnancy, childbirth or abortion or any complications arising 
therefrom 

 •

 • Deliberate exposure to exceptional danger (except in an attempt 
to save human life), or the Insured Person‘s own criminal act. 

 • Any other exclusion mentioned in the General Exclusions. 

GENERAL EXCLUSIONS WITH RESPECT TO ACCIDENTAL DEATH & 
DEATH DUE TO SICKNESS 
No Benefits under this policy shall be payable in respect of an Insured 
Person where the Event giving rise to a claim under this policy occurs 
as a result of: 

 • Nuclear radiation, nuclear fission, nuclear fusion and/or radioactive 
contamination 

 • Riot, civil commotion, strikes and war (whether war be declared 
or not), rebellion, insurrection, resurrection, popular rising, 
usurped power, terrorism. War exclusion shall be applicable only 
when the InsuredPerson is an active member of the military 
forces e.g. Army, Navy, Air Force, Territorial Army or Police or 
any other special forces activated by Government or other 
public authorities to defend law and order in case of a warlike 
operation, or any other person who takes up arms in an active or 
defensive role. However Passive War risk is covered. Passive War 
cover is excluded if an insured person is permanently assigned 
to a country after war has been declared in that country or after 
it has been recognized as a war zone by the United Nations or 
where there are warlike operations.Warlike operations means 
hostilities, mutiny, riot, civil commotion, civil war, rebellion, 
revolution, insurrection, conspiracy, military or usurped 
power and martial law or state of siege. Permanent means an 
assignment ofmore than 28 days. 



 INSURANCE CLAIM FORM
Please ensure that your Adobe Acrobat is updated. You may face difficulties using Acrobat 9.0 or previous versions.

 • Acquired Immune Deficiency Syndrome {AIDS), AIDS related 
Complex (ARC) as defined by the World Health Organisation from 
time to time; or the presence of the Human Immunodeficiency 
Virus (HIV) as revealed by the positive HIV anti-body or HIV test. 

Lifestyle Protect Plus policy shall at all times be subject to the 
terms and conditions ofthe policy contract issued by the Company. 
First Abu Dhabi Bank PJSC is a distributor of these policies and 
shall not be responsible for the Company’s actions or decisions  
nor shall First Abu Dhabi Bank PJSC be liable regarding payment of 
claims under the policy/ Insurance contract issued by the 
Company. 

Claim Payment: Indemnity, if any, of the insured person will be paid 
to the insured person. 

In case the insured person is unable to claim under the policy 
then the indemnity if any of the insured person is payable to the 
beneficiary as evidenced in the Certificate of Insurance, who shall 
be the legal beneficiary designated in writing. Any payment made 
by the Company in good faith pursuant to this provision shall fully 
discharge the Company to the extent of the payment. 

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 us at 
customer.service@fgb.ae

For Claims: Call 04 302 9835 / 04 302 9903 or email us at 
nonmotorclaims@ae.rsagroup.com

mailto:customer.service@fgb.ae
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ال ف ستایل بروتكت بلس       آر اس ا ه 

صیغة الوثیقة  
 

التعر فات  
 

ارت التالیة حیثما ُتستخدم في هذه الوثیقة، تعني:   لغرض هذه الوثیقة، فإن التعبی
 

  عني أي حدث مفاجئ، غیر متوقـع، غیـر متعمـد ومحـدد،  حـدث خـالل فتـرة التـأمین الحادث
فـي وقــت ومكـان قــابلین للتحدیـد  مــا فــي ذلـك التعــرض النـاتج عــن حـادث مؤســف ألي عملیــة 

نقل  سافر فیها الشخص المؤمن علیه.  
 

اارت العر یة المتحدة.  درهم   عني العملة الرسمیة لدولة اإلم

البنك
 

اارت العر یة المتحدة.     عني بنك أبوظبي األول، اإلم

المســـتفید
 

  عنـــي الشـــخص المســـمى مـــن قبـــل حامـــل الوثیقـــة وحســـبما هـــو مـــذ ور فـــي شـــهادة 
التأمین والذي سوف یتم  موجب الوثیقة دفع المنافع إلیه في حالة وفاة حامل الوثیقة.  خالف 
ذلــك ســیتم دفـــع المنــافع  شــكل مباشـــر إلــى حامـــل الوثیقــة.  كــون المســـتفیدون هــم الزوجـــة أو 

األطفال أو الوالدین.  

اإلصــا ة الجســد ة
 

 تعنــي اإلصــا ة الجســد ة القابلــة للتحدیــد والتــي تنــتج  ســبب حــادث و شــكل 
منفرد ومسـتقل عـن أي سـبب آخـر،  إسـتثناء مـرض نـاتج  شـكل مباشـر عـن، أو عـالج طبـي 

ارحي أصبح ضرور ًا  سبب تلك اإلصا ة.   أو ج
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 تعنــي جــدول المنــافع الموقــع حســب األصــول مــن قبــل الشــر ة شــهادة التــأمین (ســي او آي)
والــذي  شــمل رقــم الوثیقــة، اســم الشــخص المــؤمن علیــه، مبلــغ منفعــة الوفــاة، المنفعــة الشــهر ة 

(فقدان العمل القسر ي) تار خ البدء، الحدود  اإلضافة إلى قسط التأمین الواجب الدفع.  
 

التـار خ الـذي أعطـى فیـه الشـخص المـؤمن علیـه موافقـة إلـى تار خ البدء/ تـار خ النفـاذ  عنـي 
الشخص المسوق عبر الهاتف التا ع للبنك أو نموذج الطلـب الكامـل مـع تعلیمـات دفـع سـار ة 

اًر.   المفعول أو تار خ االستالم الفعلي لقسط التأمین، أیهما  حدث آخ
 

 رو ال آند صن الالیـنس للتـأمین (الشـرق األوسـط) المحـدودة ش.م.ب (معفـاة)، الشر ة تعني
اارت العر یة المتحدة.   اإلم

 
  عني  تار خ الحدث

اردي (آي ال أو ئـــــي)، تـــــار خ اإلشـــــعار المعطـــــى *  ُفیمـــــا یتعلـــــق  فقـــــدان العمـــــل الـــــال إ
للشخص المؤمن علیه. 

 فیما یتعلق  الوفاة، تار خ وفاة الشخص المؤمن علیه.   *
 

 تعنـي فقـدان الحیـاة نتیجـة لمـرض مـا حسـبما هـو مقـرر مـن قبـل طبیـب/ الوفاة نتیجة لمرض
ممارس طبي.  

المغترب
 

  عني أي شخص مقیم  شكل مؤقت أو دائم في بلد وثقافة خالف تلك التي نشأ فیهـا 
الشخص.  

 
  عنـــي حیثمـــا  ســـمح الســـیاق، الكلمـــات التـــي تحمـــل معنـــى الجـــنس خاصته/خاصـــتها/هو/هي

المذ ر سوف تشمل الجنس المؤنث والكلمـات التـي تحمـل معنـى العضـو المفـرد سـوف تشـمل 
صیغة الجمع والعكس  العكس.  

 
 تعني فترة ثالثة أشهر تبدأ من التار خ الفعلي لفقدان العمل القسري.  فترة التعو ض
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  عنــي حامـل  طاقـة االئتمــان الرئیسـیة للبنـك و/ أو ز ــون البنـك الــذي الشـخص المــؤمن علیـه

أخذ الوثیقة لنفسه.  
 

  عنى عدم عمل الشخص المؤمن علیه الناشئ من قرار أحـادى الجانـب فقدان العمل القسري 
لصـاحب العمــل الــذي  عمــل لد ــه  إنهــاء عقـد عملــه د ون اإلشــارة إلــى أي ســبب أو ألي ســبب 
آخر  خالف تلك المذ ورة تحت بند اإلستثناءات في الوثیقـة، شـر طة أن یـتم إعطـاء اإلشـعار 

إلى الشخص المؤمن علیه على األقل  عد تار خ البدء  
 

فترة فقدان العمل القسري  تبـدأ فـي التـار خ الـذي  فقـد فیـه الشـخص المـؤمن علیـه عملـه أو فـي 
حالة استالم الشخص المؤمن علیه بدل إشعار في نها ة مثـل تلـك المـدة، أیهمـا  كـون الحقـا، 
ارتبـا مـن صـاحب العمـل الـذي  اًر منه  عـد الشـخص المـؤمن علیـه  سـتلم  أي التار خ الذي اعتبا

كان  عمل لد ه.  
 

  عنــي وثیقــة التــأمین التــي یــتم توفیرهــا للشــخص المــؤمن برنــامج ال ــف ســتایل بروتكــت بلــس
علیه من قبل الشر ة  موجب هذه الوثیقة والمثبتة في شهادة التأمین.  

 
 تعني منفعة شهر ة یتم إختیارها من قبـل الشـخص المـؤمن علیـه شـر طة أن المنفعة الشهر ة

ارتبـــه الشـــهري فـــي تـــار خ إشـــعار المطالبـــة والمؤ ـــد بواســـطة   كـــون المبلـــغ اقـــل مـــن أو  عـــادل 
ارتب مقدمة من قبل صاحب العمـل الـذي  عمـل لد ـه ومؤ ـدة  إیـداعات آخـر 3 رواتـب  شهادة 

في  شوفات حسا ه البنكي. 
  

  عنــي 65 ســنة، بینمــا عمــر 59 ســنة  خصــوص منفعــة فقــدان الحــد األقصــى لعمــر التغطیــة
العمل القسري. 

 
  عني 18 سنة  الحد األدنى للعمر عند الدخول في الوثیقة
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  خصـوص فقـدان العمـل القسـري   عنـى 1,000 درهـم، 2000 الحد األقصى للفائـدة الشـهر ة
ُم،  درهم و 4500 درهم إستنادا إلى البرنامج المسجل فیه.   3500 دره

 
ر  عنـي التبلیـغ األول المعطـى للشـخص المـؤمن علیـه إمـا شـفهیا أو خطیـا  قـرب إنهـاء اإلشعا

اًر، وذلك من قبل صاحب العمل.   عمله قس
 

ــأمین ــرة الت  تعنــي الفتــرة التــي مــن أجلهــا تــم دفــع قســط التــأمین  الكامــل مــن قبــل الشــخص فت
المؤمن علیه.  

 
  عنــي مبلــغ قســط التــأمین الواجــب الــدفع مــن قبــل الشــخص المــؤمن علیــه، لقــاء قســط التــأمین

تغطیة التأمین المقدمة من قبل الشر ة.  
 

  عني علة أو مرض  حدث أو  ظهر قبل تـار خ سـر ان أو تـار خ بـدء المرض الموجود سا قا
ارء أو الحصــول علــى مشــورة أو معالجــة مــن قبــل أي  االشــتراك،  والــذي مــن أجلــه تــم الســعي و
ارض بتقــو م العمــود الفقــري یــدو ا، معــالج طبیعــي، أو أي ممــارس  ممــارس طبــي، معــالج لألمــ
ارك  آخر من نفس النوع خالل اثني عشر شـهرا مباشـرة قبـل تـار خ سـر ان أو تـار خ بـدء االشـت

أیهما  كون الحقا.  
 

 تعني أي موقف حیث ال  كون الشخص المؤمن علیه مشار ا  شكل نشط في الحرب السلبیة
حـرب سـواء  انـت معلنــة أم ال، أو أي عملیـات حر یـة،  مـا ذلــك اسـتخدام القـوة العسـكر ة مــن 
ارفیة، قومیة، سیاسـیة، عرقیـة، دینیـة أو  قبل أي أمة ذات سیادة لتحقیق أهداف اقتصاد ة، جغ

أهداف أخرى.  
 

  عنــي أي شــخص خــالف الشــخص المــؤمن علیــه أو قر ــب  صــلة الطبیب/الممــارس الطبــي
وثیقة للشخص المؤمن علیه، ممـن  كـون مـؤهال بدرجـة علمیـة فـي الطـب الغر ـي ومصـرح لـه 

ارحیة.  ارفیة لممارسته/ممارستها لتقد م الخدمات الطبیة والج  شكل قانوني في المنطقة الجغ
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  عنــي قبــول  و ــدء العمـــل لــدى صــاحب عمــل جدیــد أو نفـــس ُإعــادة توظیــف/ معــاد توظیفـــه
صاحب العمل  موجب عقد عمل جدید خالل فترة التعو ض من تار خ فقدان العمل القسر ي.  

 
ارن منــتظم   عنــي أي طــائرة مدنیــة مشــغلة مــن قبــل ناقــل جــوي مــدني منــتظم  حمــل خــط طیــ

شــهادة، رخصــة أو تصــر ح مماثــل ألي ناقــل جــوي مــدني منــتظم صــاد رة مــن قبــل دولــة ســجل 
الطائرة، والتي  موجبها  طیر،  حـتفظ بــ و نشـر التعرفـات مـن أجـل خدمـة ر ـاب منتظمـة بـین 
المدن المسماة في أوقات منتظمة ومحددة أو رحالت منتظمـة أو مـؤجرة مشـغلة مـن قبـل مثـل 

ذلك الناقل.  
 

  عنــي العمــل لحســاب نفســه. األشــخاص ذو المهنــة الحــرة  مكــن أ ضــا اإلشــارة ذو مهنــة حــرة
الیهم  شخص  عمل لنفسه بدال من أي صاحب عمل، ولكنه  حقق دخال مـن تجـارة أو عمـل 

 قوم بتشغیله شخصیا.  
 

  عنــــــي تغییـــــــر مفـــــــاجئ وغیـــــــر متوقــــــع فـــــــي صـــــــحة، علـــــــة أو مـــــــرض المرض/العلـــــــة/علیل
الشــــــخص المــــــؤمن علیــــــه الــــــذي تــــــم التعاقــــــد معــــــه و ــــــدأ خــــــالل فتــــــرة التــــــأمین حســــــبما هــــــو 
ـــــرة  شـــــكل  ـــــاف الستشـــــارة  ـــــة خطی ـــــب.  جـــــب أن تكـــــون العل ـــــل طبی ـــــه مـــــن قب مصـــــادق علی
ارر االعتیــــــادي للحیــــــاة  طبیــــــب لغــــــرض المعالجــــــة الطبیــــــة والتــــــي مــــــن أجلهــــــا ُ منــــــع االســــــتم

الیومیة للشخص المؤمن علیه.  
 

  عنــي االســتخدام أو التهدیــد  اســتخدام العنــف ضــد شــخص أو ممتلكــات، أو ارتكــاب اإلرهــاب
تصـــرف خطیـــر علـــى حیـــاة اإلنســـان أو ارتكــــاب تصـــرف یتعـــارض مـــع أو  عطـــل أي نظــــام 
اتصاالت الكترونیة، یتم القیام  ه من قبل أي شخص أو مجموعة، سواء  ـان یتصـرف أو ال 
یتصرف نیا ة عن أو فیما یتصل  منظمة، حكومة، قوة، سلطة أو قوة عسكر ة، عندما  كـون 
التـــــأثیر هـــــو لتخو ـــــف، إجبـــــار، أو إیـــــذاء أي حكومـــــة، الســـــكان المـــــدنیین أو أي قطـــــاع مـــــن 

االقتصاد.  
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ر تعني فترة تلي تار خ البدء. غیر مسموح  مطالبة من أجل فقـدان قسـري للعمـل/ فترة اإلنتظا
أري طبي ثاني من قبل المؤمن علیه حیث یتم تقد م اإلشعار خالل هذه الفترة.  

 
 تعنــي الحــرب ســواء  انــت معلنــة أم ال، أو أي أنشــطة حر یــة،  مــا ذلــك اســتخدام القــوة الحــرب

ارفیــة، قومیــة، سیاســیة،  العســكر ة مــن قبــل أي أمــة ذات ســیادة لتحقیــق أهــداف اقتصــاد ة، جغ
عرقیة، دینیة أو أهداف أخرى.  

 
 تعنـــي العملیـــات العدائیـــة’ العصـــیان، الشـــغب، العصـــیان المـــدني، الحـــرب العملیـــات الحر یـــة

األهلیــة، التمــرد، الثــورة، العصــیان المســلح، المــؤامرة، القــوة العســ كر ة أو المغتصــبة واألحكــام 
العرفیة أو حالة الحصار.  

 
 الحادث الشخصي 

 
 األهلیة للتغطیة 

 جب على الشخص المؤمن علیه:  
تلبیة شروط األهلیة المنصوص علیها من قبل البنك،  1-
ــــل مــــن 64 ســــنة، بینمــــا العمــــر 59 ســــنة 2- ــــر مــــن 18 ســــنة وأق   أن  كــــون عمــــره أكث

 خصوص منفعة فقدان العمل القسري وذلك في تار خ البدء،  
ارت العر یة المتحدة،  3-  أن  كون مواطن أو مقیما في دولة اإلما
 أن  كون موظفا براتب،  4-

 
الوفاة نتیجة حادث 

ــــه  ــــتج عنهــــا وفــــاة الشــــخص المــــؤمن علی فــــي حــــال أن إصــــا ة جســــد ة  ســــبب حــــادث مــــا ین
ــــدفع المبلــــغ  ــــوم الشــــر ة ب ــــار خ الحــــادث، ســــوف تق ــــة وثمــــانین (180) یــــوم  عــــد ت خــــالل مائ
المــــؤمن علیــــه إســــتنادا إلــــى البرنــــامج المختــــار حســــب مــــا هــــو وارد فــــي شــــهادة التــــأمین وفقــــا 

للشروط واألحكام.  
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منافع ال ف ستایل 
ُفــي حــال وفــاة حامــل البطاقــة  ســبب حــادث أو مــرض نــاتج عــن ســبب غیــر مســتثنى تحدیــدا 
 موجب هذه الوثیقة وذلك  عد تار خ البدء وخالل فترة الوثیقة، تقوم الشر ة بتعو ض المستفید 

ارعاة الحدود المحددة في شهادة التأمین.   التا ع لحامل البطاقة مع م
 

ُمنافع الوفاة  سبب حادث ومنافع ال ـف سـتایل (المـرض) المقدمـة  موجـب هـذه الوثیقـة سـوف 
تخضع لألحكام والقیود التالیة: 

 
 كــون إجمــالي التعــو ض المســتوجب الســداد إمــا  ســبب حــادث أو مــرض وال یتجــاوز1- 

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

 
ستقوم الشر ة  سداد،  دفعة  مبلغ مقطوع، المبلغ المؤمن علیـه اسـتنادًا الـى البرنـامج  2-

المختــار  مــا هــو وارد فــي شــهادة التــأمین (ســي أو آي) وفقــا للشــروط واألحكــام فقــط 
لــــــــ: 

 
إ جار منزل أ) 

رسوم مدرسیة ب) 
ارفق ج) فواتیر م  
دفعة نقد ة أساسیة  سبب وفاة د) 

إضافة إلى ذلك، وعلى ا ة حال سوف تقوم الشر ة  التعو ض عن 
شحن المتعلقات الشخصیة لبلد الموطن و ه) 
نقل الرفات جوا إلى بلد الموطن و) 

 
منافع إضافیة 

 
فقــدان العمــل القســر ي – فــي حــال فقــدان العمــل قســ رًا للشــخص المــؤمن علیــه  عــد تــار خ البــدء 
وخــالل فتــرة التــأمین، تقــوم الشــر ة بــدفع المنفعــة الشــهر ة المحــددة فــي شــهادة التــأمین  مــا ال 
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یتجاوز ثالثة أشهر لكل فترة 30 یوما الحقة مستمرة مكتملة من فقدان الشخص المؤمن علیه 
ارعاة عدم تجاوز فترة مثل ذلك التعو ض إجمالي ثالثة شهور.   للعمل  شكل قسري مع م

 
شر طة أنه  النسبة لفقدان العمل القسري  

 
 جــب أن  قــع اإلشــعار  عــد فتــرة إنتظــار 180 یومــا مــن تــار خ البــدء  مــا هــو محــدد  1-

على شهادة التأمین. 
أن  ظــل الشــخص المــؤمن علیــه بــدون عمــل خــالل الفتــرة التــي یــتم فیهــا دفــع المنفعــة 2- 

الشهر ة  موجب هذه الوثیقة.  
أن  قــوم الشــخص المــؤمن علیــه  ــإبالغ الشــر ة فــور قبولــه وظیفــة بدیلــة خــالل فتــرة  3-

التعو ض. إذا تم إكتشاف أن الشخص المؤمن علیه قد تم إعادة توظیفه خـالل الفتـرة 
وأنه  ان  ستلم منفعة شهر ة، ستكون  ل المطالبة الغیة وتحتفظ الشر ة  ـالحق فـي 
إسترداد  امل المبلغ المـدفوع للشـخص المـؤمن علیـه  منفعـة شـهر ة منـذ بدا ـة فقدانـه 

القسري  للعمل. 
أن  كون الشخص المؤمن علیه مؤهال  حسب شروط التأهیـل المنصـوص علیهـا هنـا  4-

 موجبه.   
 

الرأي الطبي الثاني 
 

أـري الطبـي الثـاني" تسـمح للشـخص المـؤمن علیـه تلقـي  خدمة اإلستشارة الطبیة المعروفة بـــ "ال
أري طبــي ثــاني مباشــرة مــن أخصــائیین طبیــین  عملــون فــي مؤسســات طبیــة عالمیــة وذلــك فــي 
حالة المعاناة من حالة مرضیة أو مرض خطیر ُ عتقـد أنـه  سـتحق مثـل ذلـك التقیـیم الخـارجي 

إستنادا على طبیعة، ِحدة أو تعقید الحالة. 
 

أ الري الطبي الثاني إلى أي فرد مغطى بواسطة الخدمة، وذلك عن ُ عد دون الحاجة  ُیتم تقد م
إلــى الســفر خــارج بلــد إقــامتهم.  افــة البیانــات وثیقــة الصــلة المتعلقــة  الحالــة یــتم إرســالها عبــر 
اإلرسال اإللكترونـي إلـى األخصـائي والـذي  قـوم بـدوره بتقـد م رأ ـه، رأیهـا  شـأن الحالـة.  كـون 
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أري  افیــا لتأكیـــد تشـــخیص مــا، تحدیـــد تشــخیص مـــا لحالـــة معقــدة وغیـــر محلولـــة و/أو  هــذا الـــ
العمل مع الطبیب المعالج لتحدید أن العـالج الموصـوف هـو أنسـب إختیـار متـاح محلیـا و/أو 

دولیا للحالة المعینة.  
 

امرجعة خالل الستین (60) یوما األولى مـن التغطیـة. یبـدأ حسـاب فتـرة  ال  جوز تقد م حالة لل
اإلنتظار هذه في نفس الیوم الذي یدخل فیه الشخص تحت التغطیة  النسبة لهذا الملحق. 

 
الرأي الطبي الثاني - العملیة 

 
یبــدأ الشــخص المــؤمن علیــه طلــب الخدمــة عــن طر ــق اإلتصــال  الشــر ة والتــي تكــون بــدورها 
مســؤولة عــن إرســال المعلومــات  شــأن الحالــة إلــى المؤسســة الطبیــة المتعاقــد معهــا مباشــرة أو 
ُعبــر مــدیر طــرف ثالــث معــین (تــي بــي ا ــه).  قــدم الشــخص المــؤمن علیــه معلومــات أساســیة 
 شان الحالة، والتي تتضمن، من بین معلومات أخـرى، تـار خ طبـي مفصـل للفـرد (یـتم تقد مـه 
ار ؤهــا والمرتبطــة  مــن قبــل الطبیــب المعــالج) و ــذلك نتــائج  افــة الفحوصــات الطبیــة التــى تــم إج
 الحالة. یتم إرسال  افة المعلومات عبر شبكة اإلنترنت ما لم یتم إعتبار وسیلة إرسـال أخـرى 

(بر د سر ع) أمرا ضرور ا  سبب طبیعة المواد التى یتم إرسالها.  
 

أـري الطبــي الثــاني مــن قبـل األخصــائي (یــن)، یـتم إرســاله إلــى الجهــة   مجـرد أن یــتم إصــدار ال
ارجعتهم  ُالمتعاقدة / مدیر طرف ثالث معین (تي بـي ا ـه) أو مباشـرة إلـى الطبیـب المعـالج، لمـ

الالحقة مع المر ض. 
 

أري" أو  طرح تشخیص ما للحالة و/أو قد  ساعد على تحدید أنسب عـالج أو  قد یؤ د هذا "ال
اجرءات متوفرة للمـؤمن علیـه فـي تلـك اللحظـة – سـواء فـي بلـدهم أو دولیـا. ومـع ذلـك،  كـون  إ
التقیــیم المهنــى النهــائي وتأكیــد الحالــة / التشــخیص الطبــي و/أو القــرار  شــأن برنــامج العــالج 

المزمع إتباعه، هو مسؤولیة الطبیب المعالج. 
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 جــــوز للشــــر ة، إذا  انــــت هنــــاك حاجــــة، أن ُتصــــر علــــى تقــــد م المســــتندات أعــــاله بنســــختها 
األصلیة للتحقق منها.  

یتعین تقد م المستندات خالل فترة  حد اقصى 90 یوما من تار خ التشخیص أو اي تمدید یتم 
تقد مه من قبل الشر ة.        

    
أري الطبي الثاني  إستثناءات معمول بها  خصوص ال

 
أري *  ال توجد إستثناءات  خصوص نوع الحالة الطبیـة أو المـرض والتـي قـد یـتم طلـب 

طبي ثاني من أجلها، طالما یتم إعتبارها حالة طبیة حرجة أو خطیرة على نحو  اف 
ارجعة مبررة.   وحیث تكون مثل تلك الم

 
أري طبـي ثـاني *  ال توجد إستثناءات  النسبة لحاالت قائمة من قبل والتي قد یتم طلـب 

 شأنها. 
 
أري طبي ثاني خالل ستین (60) یوما من تار خ سر ان الوثیقة.   * ال  مكن طلب 
   

 الشروط العامة 
 

 العقد
تشكل هذه الوثیقة، وأ ة مالحق (إن وجدت)، نموذج الطلب (إن وجـد) وشـهادة التـأمین  امـل 
اطرف.  افة البیانات المقدمة مـن قبـل الشـخص المـؤمن علیـه، ُتعتبـر ، فـي ظـل  العقد بین األ
عدم وجود أي تزو ـر،  مثا ـة تعهـدات ولیسـت ضـمانات. أي بیـان  هـذا ال یلغـي هـذه الوثیقـة 
أو یتم استخدامه في الدفاع عن أي مطالبة  موجب هذه الوثیقة، إال إذا  ان مثـل ذلـك البیـان 

َمتضمن في شهادة التأمین المذ ورة.   ُ
 

ال  كون أي و یل ولكن فقط مسئول مفوض حسب األصول من الشر ة لد ه الصالحیة نیا ة 
عن الشر ة لتمدید موعد دفع قسط التأمین أو  أي طر قة لتعدیل هذه الوثیقة.  
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كافة المنافع  موجب هذه الوثیقة تكون واجبـة الـدفع فـي المر ـز الرئیسـي للشـر ة والكـائن مقـره 

في دبي، إ.ع.م.  
 

یوافق و قر  ل شخص مؤمن علیه والشر ة  ـأن البنـك لـیس فـي أي وقـت و ـیال للشـر ة. أي 
ازعات أو احتجاجات لحامل الوثیقة فیما یتصل بهذه الوثیقة سوف تكون مسـئولیة  مطالبات، ن
الشر ة  الكامل. سوف تقوم الشر ة بترتیب  افة مسائل إدارة الوثیقة  شكل مباشـر مـع حامـل 

الوثیقة.  
 

 حدود العمر 
18 ســـنة إلـــى 65 ســـنة، و لكـــن لـــیس أكثـــر مـــن 64 ســـنة وقـــت التســـجیل  خصـــوص منفعـــة 

أري طبي ثاني وعمر 59 سنة  خصوص منفعة فقدان العمل القسر ي. في حال تزو ـد  الوفاة/ 
فقط سنة میالد الشخص المؤمن علیه إلى الشر ة، عندئذ سـوف  كـون تـار خ المـیالد  النسـبة 
لهذه الوثیقة هو األول مـن شـهر ینـایر مـن سـنة مـیالد الشـخص المـؤمن علیـه مـا لـم ُیـذ ر أو 

ُیؤ د ذلك  موجب جواز السفر أو الهو ة الوطنیة.  
 

 حاملي البطاقات اإلضافیة 
أـري الطبـي الثـاني  یتم تمدیـد المنفعـة الشـهر ة  خصـوص فقـدان العمـل قسـر  ًا/ منفعـة الوفـاة وال

 موجب هذه الوثیقة فقط إلى حاملي  طاقات االئتمان الرئیسیة للبنك.  
 

 فترة المراجعة/إلغاء الوثیقة بدون غرامات 
ــــــتم إلغــــــاء  ــــــي حــــــال أن ی ــــــأمین ف ــــــه اســــــترداد  امــــــل قســــــط الت  حــــــق للشــــــخص المــــــؤمن علی
ــــین (30) یــــوم مــــن  ــــه خــــالل ثالث ــــل الشــــخص المــــؤمن علی ــــة مــــن قب التغطیــــة  موجــــب الوثیق
تــــار خ البــــدء، عــــن طر ــــق تقــــد م طلــــب مــــن خــــالل مر ــــز االتصــــاالت لــــدى البنــــك. تحــــتفظ 
الشـــــــر ة  ـــــــالحق فـــــــي رفـــــــض أي طلـــــــب ثـــــــاني عقـــــــب إلغـــــــاء الطلـــــــب األول  موجـــــــب هـــــــذه 

الخطة من نفس الشخص المؤمن علیه.  
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 كفا ة اإلشعار 
ُیتم اعتبار مثل ذلك اإلشعار المعطى إلى الشـر ة أو إلـى أي و یـل مفـوض مـن الشـر ة، مـع 
التفاصیل الكافیة لتحدید والتعرف على وثیقة التأمین على أنه إشعار معطـى إلـى الشـر ة. إن 
اإلخفاق في إعطاء إشعار خالل الموعد الوارد في هذه الوثیقة ال ُیبطـل أي مطالبـة إذا مـا تـم 
التوضــیح مــن قبــل الشــخص المــؤمن علیــه أو المســتفید  أنــه  ــان مــن المتعــذر  شــكل معقــول 
إعطــاء مثــل ذلــك اإلشــعار خــالل الموعــد المنصــوص علیــه وأن ذلــك اإلشــعار تــم إعطــاءه فــي 

أسرع وقت  شكل معقول  عد ذلك.  
 

 المساهمة 
یـتم تقلـیص المنفعـة الشــهر ة علـى أسـاس تناســبي إذا  ـان لـدى الشــخص المـؤمن علیـه وثــائق 
تأمین ال ف ستایل بروتكت بلس أخرى من بنك بنك أبوظبي األول والتي تكون سار ة وتوفر 
حما ة في حالة فقده القسر ي لعمله / وفاته. ال  مكن للشخص المؤمن علیه تحت أ ة ظروف 
المطالبة  موجب أكثر من وثیقة تأمین ال ف ستایل بروتكت بلس واحدة لدى البنـك فـي وقـت 

واحد.  
 

 اإلنهاء 
 ــالرغم مــن أي شــيء متضــمن فــي هــذه الوثیقــة علــى النقــیض مــن ذلــك، فــإن المنفعــة الشــهر ة 
 موجــب هــذه الوثیقــة  شــأن الشــخص المــؤمن علیــه تنتهــي عنــد حــدوث أي واحــد أو أكثــر ممــا 

یلي:  
 یبلغ الشخص المؤمن علیه الحد األقصى لعمر التغطیة، 1-
عند دفع مطالبة فقدان عمل قس رًا/ وفاة  موجب هذه الوثیقة،  2-
 عود الشخص المؤمن علیه إلى العمل وذلك فیما  خص فقدان العمل قس رًا،    3-
 إلغـاء هــذه الوثیقــة مـن قبــل الشــخص المـؤمن علیــه فــي أي وقـت وفقــا لشــروط وأحكــام 4-

هذه الوثیقة.  
ارت العر یة المتحدة.   5- الشخص المؤمن علیه  فقد وضع إقامته في دولة اإلما
یتم إلغاء تأشیرة عمل الشخص المؤمن علیه.   6-
ارت العر یة المتحدة.   7- الشخص المؤمن علیه لم  عد مقیما في دولة اإلما
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تار خ إنهاء الوثیقة.   8-
 

 مراعاة الشروط واألحكام 
ارعاة من قبل الشخص المـؤمن علیـه لشـروط هـذه الوثیقـة وصـحة البیانـات  یتعین أن تكون الم
واإلجا ـــات المقدمــــة مـــن قبــــل الشـــخص المــــؤمن علیـــه فــــي نمـــوذج الطلب/المحادثــــة الهاتفیــــة 
والمعلومـــات الجوهر ـــة األخـــرى المقدمـــة مـــن قبـــل الشـــخص المـــؤمن علیـــه تكـــون  مثا ـــة شـــرط 
ازم مــن الشــر ة. فــي حــال أن الظــروف التــي تــم فیهــا الــدخول فــي هــذه الوثیقــة  مســبق ألي إلتــ
تغیرت  شكل جوهري بدون الموافقة الخطیة من الشر ة، فإن الوثیقة تصبح الغیة و اطلة.  

 
 المطالبات االحتیالیة

في حال أن أي مطالبة  موجب هذه الوثیقة احتیالیة أو ال أساس لها من الصحة  ـأي طر قـة 
كانت، یتم إلغاء  افة المنافع  موحب هذه الوثیقة  شأن الشخص المؤمن علیه المحدد.  

 
 التحكیم 

في حال نشأ أي خالف فیما یتعلق  المبلغ الذي یتعـین دفعـه  موجـب هـذه الوثیقـة (المسـئولیة 
یـــتم االعـــراف بهـــا خـــالف ذلـــك)، یـــتم إحالـــة مثـــل ذلـــك الخـــالف إلـــى التحكـــیم  موجـــب قواعـــد 
التحكیم المعمول بها لدى مر ـز دبـي للتحكـیم الـدولي (دي آي ا ـه سـي)، وهـذه القواعـد ُتعتبـر 
ُ أنهــــا مدرجــــة  اإلشــــارة إلــــى هــــذا البنــــد. ســــوف  كــــون مقــــر التحكــــیم فــــي دبــــي. تكــــون اللغــــة 
المســـتخدمة فـــي إجـــراءات التحكـــیم هـــي اللغـــة اإلنجلیز ـــة.  كـــون القـــانون الحـــاكم هـــو القـــانون  
ارر تحكیمـــي  األساســي لـــدبي. حیثمــا یتعـــین إحالــة أي خـــالف إلـــى التحكــیم، فـــإن اتخــاذ أي قـــ

سوف  كون نهائیا.  
 

 الوال ة القضائیة 
ارت العر یـة المتحـدة. فـي غیـاب أي  ُتحكم هذه الوثیقة  موجـب وُتفسـر وفقـا لقـوانین دولـة اإلمـا
ازعـات الناشـئة  موجـب هـذه  ارف، یتم إحالـة  افـة الن ارء تحكیم شرعي بین األط موافقة على إج

اارت العر یة المتحدة.   الوثیقة إلى الوال ة القضائیة الحصر ة لمحاكم دولة اإلم
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 نقل البیانات 
 قوم الشخص المؤمن علیه بتزو د الشـر ة  موافقتـه/موافقتها التـي ال لـبس فیهـا علـى معالجـة، 
تقاسم، نقل و/أو اإلفصاح عن البیانات الشخصیة الخاصة  الشخص المـؤمن علیـه – أو أي 
طـــرف آخـــر لهـــذا العقـــد،  یفمـــا تـــم الحصـــول علیهـــا، إلـــى أي مســـتلم داخـــل أو خـــارج الدولـــة 
اـرء مطالبـات التـأمین أو التحلیـل و  اغرض التالیة: (1) تقیـیم وخدمـة هـذه الوثیقـة، (2) إلج لأل

ازمات قانونیة وتنظیمیة والتي تخضع لها الشر ة.   (3) للتقید  أي إلت
 
 منافع المتراكمة ال

یتعــین أن ال یز ــد الحــد األقصــى للمبلــغ التراكمــي للمنــافع الواجبــة الــدفع  موجــب هــذه الوثیقــة 
 النســـبة ألي شـــخص واحـــد عـــن المبلـــغ الـــوارد فـــي شـــهادة التـــأمین. فـــي حـــال  ـــان الشـــخص 
اـزم  المؤمن علیه أكثر من وثیقة واحدة صادرة مـن قبـل الشـر ة عندئـذ فـإن الحـد األقصـى لاللت
المــدفوع  موجــب  افــة الوثــائق یتعــین أن ال یز ــد عــن الحــدود الــواردة فــي شــهادة تــأمین واحــدة  
 النسبة ألعلى خطة، و خالف ذلك خضـوعا للشـروط واألحكـام. یـتم تقلـیص المنفعـة الشـهر ة 
على أساس تناسـبي إذا  ـان لـدى الشـخص المـؤمن علیـه وثـائق تـأمین ال ـف سـتایل بروتكـت 
بلس أخرى من بنك بنك أبوظبي األول والتي تكون سار ة وتوفر حما ة في حالة فقده القسري 

لعمله. 
 

 إعادة صیاغة الوثیقة 
ال  سمح  إعادة صیاغة الوثیقة  عد دفع مطالبة ما. في حال أنـه تبـین  ـأن الشـخص المـؤمن 
علیــه قــام  إعــادة التســجیل والــدخول فــي البرنــامج فــي أي وقــت خــالل ســر ان الوثیقــة، ســوف 
تصبح الوثیقة الغیة و اطلة. لن یتم دفـع أي مطالبـة وسـیكون قسـط التـأمین المـدفوع مـن قبـل 

الشخص المؤمن علیه أ ضا غیر قابل لالسترداد.  
 

عند إنهاء الوثیقة  سبب عدم دفع قسط التأمین، فإن أي قبـول الحـق ألي قسـط تـأمین و عـادة 
صیاغة الوثیقة من قبل الشر ة سوف  كون فقط بناء اختیار الشر ة.  

 
 اإللغاء 
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 جــوز للشــخص المــؤمن علیــه إلغــاء الوثیقــة فــي أي وقــت عــن طر ــق تقــد م طلــب مــن خــالل 
مر ز االتصال لـدى البنـك. سـوف  كـون مثـل ذلـك اإللغـاء دون المسـاس  ـأي مطالبـة شـرعیة 
ناشئة قبل ذلك. في حال أن مثل ذلك اإللغاء  كـون  عـد 30 یومـا مـن تـار خ البـدء عندئـذ لـن 

 كون هناك أي إعادة لقسط التأمین.  
 

 جــوز للشــر ة إلغــاء الوثیقــة فــي أي وقــت  موجــب إشــعار خطــي مســلم إلــى الشــخص المــؤمن 
علیـــه أو مرســـل  البر ـــد االلكترونـــي إلـــى العنـــوان األخیـــر حســـبما هـــو مبـــین  موجـــب ســـجالت 
الشـر ة التـي تفیــد متـى، عنــدما  كـون هنـاك أقــل مـن خمســة عشـر (15) یومـا  عــد ذلـك، مثــل 
ذلـك اإللغـاء  كـون سـاري المفعـول. سـوف  كــون مثـل ذلـك اإللغـاء دون المسـاس  ـأي مطالبــة 

ة – ناشئة قبل ذلك.   یشرع
 

 التنازل 
ـــام  شـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر أ)  ـــى أي طـــرف بهـــذه الوثیقـــة عـــدم القی یتعـــین عل

ـــدون الموافقـــة الخطیـــة  ـــه، ب ازمات ـــازل عـــن هـــذه الوثیقـــة أو أي مـــن حقوقـــه و لت  التن
المسبقة من الطرف اآلخر.  

 حــتفظ الشــخص المــؤمن علیــه  ــالحق فــي تعیــین أو تغییــر المســتفید. ال  كــون أي ب) 
ار خطیـــا بتغییـــر  تنـــازل عـــن المصـــلحة ملزمـــا للشـــر ة إلـــى أن تســـتلم الشـــر ة إشـــعا
المسـتفید بنمـوذج مقبــول للشـر ة. ال تتحمــل الشـر ة أي مسـئولیة عــن شـرعیة مثــل 

ذلك التعیین أو التغییر للمستفید أو التنازل.  
ـــــر المســـــتفید أو ألي ج)  ـــــة المســـــتفید، إن وجـــــدت، ال تكـــــون ضـــــرور ة لتغیی إن موافق

ایرت أخرى في الوثیقة.   تغی
 

االلتزام  أحكام الوثیقة 
ازم  أي من األحكام المتضمنة في الوثیقة ُیبطل  افة المطالبـات  موجـب  إن اإلخفاق في االلت

هذه الوثیقة.  
 

أقساط التأمین  
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كافــة أقســاط التــأمین واجبــة الــدفع مقــدما مــن قبــل الشــخص المــؤمن علیــه فــي أو قبــل التــار خ 
الذي تصبح فیه مستحقة، إال إذا تم إعطاء إشعار رسمي  اإلنهاء.  

 
دفع أقساط التأمین وتار خ سر ان التغطیة  

تبدأ التغطیة  شأن  ل شخص مؤمن علیه من التار خ الذي یوقـع فیـه الشـخص المـؤمن علیـه 
نموذج طلب البنك/ عطي موافقته للبنك على التسجیل عبر الهاتف.  

 
تجدید الوثیقة 

تجدیــد تلقــائي. مــع ذلــك، تحــتفظ الشــر ة  ــالحق فــي عــرض التجدیــد وأ ضــا الحــق فــي تغییــر 
شروط وأحكام أسعار قسط التأمین.  

 
التوافق مع التشر عات  

أي حكــم مــن أحكــام الوثیقــة والــذي، فــي تــار خ ســر ان الوثیقــة، یتنــاقض مــع تشــر عات الوال ــة 
القضــــائیة التــــي تصــــدر فیهــــا الوثیقــــة، یــــتم  موجبــــه تعــــدیل الحكــــم لیتوافــــق مــــع الحــــد األدنــــى 

لمتطلبات مثل تلك التشر عات.  
 

 اإلجراءات القانونیة 
اجرء حسب القانون والعدالة لالسترداد  شأن الوثیقة قبل انتهاء ستین (60)  ال یتم القیام  أي إ
یوما  عد تقد م إثبات خطي  الخسارة وفقـا لمتطلبـات الوثیقـة. ال یـتم القیـام  ـأي مـن مثـل ذلـك 
اجرء  عد انتهاء ثـالث (3) سـنوات  عـد الموعـد الـذي  كـون مطلو ـا فیـه تقـد م إثبـات خطـي  اإل

 الخسارة.  
 

 اللغات 
في حال وجود خالفات  شأن تفسیر الوثیقة، سوف  سود النص العر ي.  

 
 الحدود اإلقلیمیة 
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ارت العر یــة المتحــدة  خصــوص  فــي جمیــع أنحــاء العــالم، وعلــى أ ــة حــال  مقیــدة بدولــة اإلمــا
فقدان العمل القسري. 

 
 إجراء المطالبات 

 
عند وقوع حدث  سبب نشوء مطالبة  موجب هذه الوثیقة، یتعین علـى الشـخص المـؤمن علیـه 

اجرء التالي:  اتباع اإل
  

 اإلشعار  المطالبات  1-
مطالبات وفاة - إشعار خطي فوري إلى الشر ة ولكن في موعد أقصاه 60 یوما من 

تار خ الحدث.  
مطالبـــات فقـــدان عمـــل قســـري - إشـــعار خطـــي فـــوري إلـــى الشـــر ة ولكـــن فـــي موعـــد 

أقصاه 30 یوما من تار خ الحدث.  
 
 تقد م مستندات المطالبة  2-

مطالبات فقدان عمل قسري  - 60 یوما من اإلشعار.  
مطالبات وفاة – 90 یوما من تار خ الحدث. 

 
 قوم الشخص المؤمن علیه  إكمال نموذج المطالبة المتعارف علیه الصـادر مـن قبـل 3- 

الشر ة وتقد مه بدون تكلفة إلى الشر ة مع مثل ذلك الدلیل الذي یبرر المطالبة على 
نحو مرٍض  للشر ة  ما قد تطلبه الشر ة على نحو معقول، 

 
 قوم الشخص المؤمن علیه أو ممثل الشخص المؤمن علیـه بتقـد م المسـتندات التالیـة  4-

–  خصوص فقدان العمل القسري: 
 

 
إشعار إنهاء الخدمات من صاحب العمل   *
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نسخة من جواز السفر مع صفحة تأشیرة سار ة (مغتر ون) أو  طاقـة الهو ـة الوطنیـة  *
ارت)  (مواطنو اإلما

 إذا  ان مغترب، أ ة مستندات إلثبات هو ة  فیل تأشیرة مقیم بدولة ا ع م  *
ارتــب لـــــــ 3 شــهور تســبق اإلشــعار مــع  شــوف حســاب بنكیــة داعمــة، فــي حــال  * قســائم 

كان الشخص المؤمن علیه  ستلم الراتب نقدا، عندئذ ال  كون  شف الحسـاب البنكـي 
مطلو ا 

 جــوز للشــر ة أن تطلـــب  ــذلك نســخة مـــن عقــد العمــل مـــن صــاحب العمــل إذا  ـــان * 
مطلو ا التحقق من فترة عقد العمل 

ا ة مستندات أخرى  ما قد  كون مطلو ا من قبل الشر ة للتحقق من صـحة المطالبـة * 
 ما في ذلك معلومات أخرى قد تطلبها لتحدید سبب التوظیف القسري. 

 
إذا جرى قبول المطالبة،  قوم الشخص المؤمن علیـه  الحضـور شخصـیا إلـى مكاتـب  5-

الشــر ة  ــل شــهر  شــرط مســبق للمســتقبل للتأكیــد بینمــا یــتم صــرف المنفعــة الشــهر ة 
 خصوص منفعة فقدان العمل القسري. 

 
یتم دفع مبالغ المطالبـة الخاصـة  فقـدات العمـل القسـري مباشـرة إلـى العمیـل فـي حالـة  6-

المطالبة المقبولة. 
 

ارق  مــا هــو موضــح أعــاله  نســخ مصــدقة (غیــر تلــك 7-  قــد یــتم طلــب تقــد م  افــة األو
المقدمة إلى السلطات أو صاحب العمل) للتحقق منها قبل التسو ة النهائیة للمطالبة. 
ارتــب الشــهرى لــدى التســـجیل  ملحوظــة: فــي حالــة مبالغــة شــخص مـــؤمن علیــه فــي ال
ارتبه  و موجب ذلك  سجل في منتج بدیل والذي یوفر منفعة شهر ة أعلى من إجمالى 
الشـــهرى الفعلـــي، ســـوف تـــدفع الشـــر ة منـــافع شـــهر ة  حیـــث تتناســـب مـــع منـــتج بـــدیل 

ا الرتب الفعلي للشخص المؤمن علیه.   یناسب اجمالي

 

 
ارء تسو ة مطالبات فقدان عمل القسري   إج
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 مرحلة التحقیق
 

لدى إستالم  افة الوثائق، إذا  انت الوثائق مرتبة، سوف تقوم الشر ة  إرسال الملف  1-
للتحقیـــق أو ســـیتم مطالبـــة الشـــخص المـــؤمن علیـــه بوثـــائق إضـــافیة حســـبما قـــد  كـــون 
مطلو ا. في  افة األوقات،  كون الشخص المؤمن علیـه مطالبـا  التعـاون مـع الشـر ة 
متى  ان ذلـك ضـرور ا إلثبـات وتبر ـر مطالبتـه، إذا لـم تكـن المطالبـة مقبولـة، عندئـذ 

سیتم إشعار الشخص المؤمن علیه وفقا لذلك. 
 

إســتنادا إلــى تقر ــر التحقیــق، ســوف تقــوم الشــر ة  التعامــل مــع المطالبــة وفقــا لشــروط 2- 
وأحكام الوثیقة، و بالغ القرار إلى الشخص المؤمن علیه.  

 
التسو ة األولى (إذا  انت سار ة) 

 
إذا  انت المطالبة صحیحة، سیتم سداد منفعة شهر ة إلى الشخص المؤمن علیه. 1- 

 
تسو ة  افة المطالبات المقدمة في أو قبل الخامس عشر مـن الشـهر السـابق و مجـرد 2- 

ــــالي وتســــو ة  افــــة  ــــي األول مــــن الشــــهر الت ــــق مــــن صــــحتها، ســــیتم ســــدادها ف التحق
المطالبات المقدمة في أو  عد السادس عشر من الشهر السابق، و مجرد التحقـق مـن 

صحتها، سیتم سدادها في السادس عشر من الشهر التالي.  
 

التسو ات الالحقة 
 

ارء تحقیــق  ــل شــهر وســیتم تســو ة المنفعــة الشــهر ة الالحقــة 1-  ســوف تقــوم الشــر ة  ــإج
استناد ًا على تقر ر التحقیق. في حال  ان الشخص المؤمن علیه غیر مؤهل للمنفعـة 

الشهر ة التالیة، سوف تقوم الشر ة  إبالغ الشخص المؤمن علیه وفقا لذلك.  
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یتعین على الشخص المؤمن علیه ز ارة الشـر ة  ـل شـهر ومعـه جـواز سـفره األصـلي 2- 
و وضح وضعه الوظیفي. عقب ذلك، سیتم دفع المال إلى الشخص المؤمن علیه.  

 
  خصوص منفعة الوفاة

 
نسخة من شهادة الوفاة * 
نسخة من تقر ر ما  عد الوفاة (متى  ان ذلك مطلو ا قانونا) * 
نسخة من تقر ر الشرطة (إذا  انت الوفاة  سبب حادث) * 
نســـخة مـــن تقر ـــر طبـــي مـــن مســـؤول طبـــي مـــرخص ومســـجل مـــع تشـــخیص مفصـــل * 

وســبب الوفــاة إذا  ــان مطلو ــا مــن قبــل الشــر ة متــى  ــان ســبب الوفــاة غیــر مــذ ور 
بوضوح في شهادة الوفاة  

نسخة من جواز السفر مع صفحة تاشیرة سار ة (مغتر ون) أو  طاقـة الهو ـة الوطنیـة * 
ارت)  (مواطنو اإلما

أي وثائق أخرى حسبما قد  كون  مطلو ا.  * 
     

 بند العقو ة االقتصاد ة
 الرغم من أ ة بنود أخرى  موجب عقد التأمین هذا، ال یتم اعتبـار أي شـر ة تـأمین علـى أنهـا 
تقدم تغطیة أو سوف تقوم  أي عملیات دفع أو تقد م أي خدمة أو منفعة إلى أي مؤمن علیه 
أو طرف آخر إلى مدى أن مثل تلك التغطیة، الدفع، الخدمة، المنفعـة و/أو أي عمـل تجـاري 
ــــة أو  أو نشــــاط للمــــؤمن علیــــه مــــن الممكــــن أن  خــــالف أي قــــانون أو الئحــــة عقو ــــات تجار 

اقتصاد ة معمول بها.  
 

 االستثناءات 
 

 (آي ال او ئي): القسري إستثناءات مطبقة على منافع فقدان العمل 
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الشــر ة غیــر مســؤولة  خصــوص فقــدان قســري للعمــل ناشــئ مــن و/أو ُ عــ زى إلــى و/أو مــرتبط 
 أي مما یلي: 

 
أري الشـــــر ة  1- إذا تـــــم إعتبـــــار أن الشـــــخص المـــــؤمن علیـــــه لد ـــــه معرفـــــة وشـــــیكة، فـــــي 

المعقول،  اإلشعار في تار خ البدء، 
 

إذا  ان الشخص المؤمن علیه ال  عمل  شكل مستمر لدى نفس صاحب العمل لمدة  2-
6 شهور،    

 
إذا أخفق الشخص المؤمن علیه في إكمال فترته التجر بیة بنجاح، 3- 

 
فقـــدان قســـري للعمـــل  ســـبب ســـوء ســـلوك، رفـــض قبـــول أوامـــر مـــن الرؤســـاء أو أداء  4-

ضعیف، إدانة  جرم، خیانة أمانة أو عمل إحتیالي،  
 

إذا  ان الفقدان القسري للعمل،  أي حال من األحوال، طوعي أو ناجم  شكل مباشـر  5-
أو غیر مباشر من تصرفات الشخص المؤمن علیه الخاصة  ه، 

 
أي فقدان قسري للعمل حیث ال  ستطیع الشخص المؤمن علیه إثبات انه  ـان قسـر ًا   6-

وأنه ال ینطبق علیه اي من اإلستثناءات في هذا القسم،  
 

إذا رفض الشخص المؤمن علیه أي عمل معقول یتم عرضه من قبل صاحب العمـل  7-
الذي  عمل لد ه، 

 
ازع عمالي أو تعلیق عمل،  8- ارب، ن كان ناجما  شكل مباشر أو غیر مباشر عن إض

 
 حدث عند العمل خارج دولة ا ع م ألكثر من 30 یوم متتا عة،    9-
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كنتیجة إلستقالة أو إتفاق متبادل،  10-
 

عنــدما  كـــون طبیعیـــا أو موســـمیا فـــي وظیفـــة الشـــخص المـــؤمن علیـــه أو  ســـبب عـــدم 11- 
تجدید عقد عمل من قبل السلطات، 

 
الفقدان القسري للعمل الناجم من إدانة  جرم أو خیانة أمانة أو إحتیال،   12-

 
إذا  ان فقدان العمل القسري  سبب شخص مؤمن علیـه ال  حمـل تأشـیرة مقـیم سـار ة  13-

بدولة ا ع م، 
 

ناشئ من حرب ، غزو، أعمال عدو خارجي، أعمال عدائیة (سواء تم إعـالن الحـرب  14-
أم ال)، حـــرب أهلیـــة، تمـــ رد، إرهـــاب، ثـــورة، إنتفاضـــة، عصـــیان، قـــوة عســـكر ة أو قـــوة 
مغتصــــبة، مصــــادرة أو تــــأمیم أو إســــتیالء أو تــــدمیر أو تلــــف ممتلكــــات  بواســــطة أو 

 موجب أمر اي جهة حكومیة أو عامة أو محلیة،  
 

كـــــان  شـــــكل مباشـــــر أو غیـــــر مباشـــــر  ســـــبب أو أفضـــــى إلـــــى أو ناشـــــئ مـــــن تلـــــوث  15-
اإلشــعاعات المؤ نــة بواســطة نشــاط إشــعاعي مــن أي وقــود نــووي أو مــن أي مخلفــات 
ارت ســــامة مشــــعة أو خطــــورة أخــــرى ألي  ــــووي أو متفجــــ ارق وقــــود ن ــــ ــــة مــــن إحت نوو 

تجمعات نوو ة أو مكون نووى لها، 
 

إذا تـــم القیـــام  ـــأي تحر ـــف أو إخفـــاء مـــن قبـــل أو نیا ـــة عـــن الشـــخص المـــؤمن علیـــه 16- 
للحصول على تغطیة دعما ألي مطالبة  موجبها، 

 
إذا، فـــي تـــار خ فقـــدان العمـــل القســـر ي،  ـــان قـــد تـــم توظیـــف الشـــخص المـــؤمن علیـــه 17- 

بواســـطة شـــر ة  كـــون هـــو أو زوجتـــه، شـــر كه، والد ـــه، طفلـــه، أخیـــه أو أختـــه عضـــو 
مجلــس إدارة و أو مســاهم بهــا (غیــر مــا  كــون عــن طر ــق إســتثمار صــحیح فــي اي 

شر ة مسجلة ببورصة معروفة، 
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تم توظیف الشخص الم ؤمن علیه  عقد ثابت المدة ال  قل عن عامین أو عمل جزئي  18-

أو مؤقت، 
 

كنتیجة لفقـدان العمـل  شـكل قسـر ي للشـخص المـؤمن علیـه والـذي  كـون ینشـأ فـي أي  19-
وقت خالل فترة التجر ة  عقد العمل،  

 
عندما یتم عزل الشخص المؤمن علیـه مـن قبـل صـاحب العمـل وفقـا لحقـوق صـاحب 20- 

ارتي،   العمل للقیام بذلك  موجب المادة 120 من قانون العمل اإلما
 

ازئــدة ولكــن یــتم 21-  عنــدما ال یــتم إنهــاء عمــل الشــخص المــؤمن علیــه وال  صــبح عمالــة 
ارتبه و أو بدالته  الكامل ألي سبب  ان،   حجز 

 
ارء ذلك خطر ظاهرة طبیعیة،  22-  إخفاق الشر ة عندما  كون السبب و

 
الفترة التى یتم  شأنها إستالم دفعة من صاحب العمل بدال من إشعار عمل،  23-

 
أي توجه حسب الحكومة اإلماراتیة تجاه التوطین، 24- 

 
إعتبار الشخص المؤمن علیه  عمل لحسا ه الخاص،  25-

 
أي إشعار لم یتم اإلبالغ  ه إلى الشر ة خالل 30 یوما.  26-

     
 إستثناءات مطبقة  خصوص وفاة  سبب حادث أو مرض:

 
لـــن تكـــون هنـــاك منـــافع مســـتحقة الســـداد  خصـــوص شـــخص مـــؤمن علیـــه  موجـــب هـــذا القســـم 

عندما  قع الحدث الذي ینشأ عنه مطالبة ما  نتیجة لــــــــ: 
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مرض  حدث خالل 30 یوما من تار خ البدء،   *
 
ارتي)، محـــاول إنتحـــار أو اي إصـــا ة  * ُإنتحــار (كمـــا هـــو معـــرف فـــي القـــانون المـــدني اإلمـــا

اهر من تار خ البدء،  متعمدة أو أحدثها بنفسه خالل 12 ش
 
ُأي خرق للقانون من قبل حامل البطاقة أو إعتداء مثار من قبله،  *
 
ادرت غیر اإلستخدام السلیم لعقاقیر موصوفة بواسطة ممارس طبي  * تأثیر الكحول أو المخ

مؤهل قانونا،  
 
اخرط أو المشار ة في:  * اإلن
 

خدمة أو عملیات قوات  حر ة، عسكر ة أو جو ة،  - 
 
ر اضات شتو ة (غیر التزلق أو الكرلینج) في أي منتجع ر اضات شتو ة،   -
 

القفـز  ــالمظالت متضـمنا مســاعدة أجهــزة التـنفس، تســلق الصــخور أو تسـلق الجبــال عــادة - 
ارت، القفـــــز المظلـــــي، القفـــــز  مـــــا یتضـــــمن إســـــتخدام حبـــــال أو مرشـــــدین، إستكشـــــاف مغـــــا
 ــــالمظالت، الصــــید علــــى ظهــــر الخیــــول أو القیــــادة أو ر ــــوب الخیــــل فــــي اي نــــوع مــــن 

السباقات، 
 

ارجات نار ة تتجاوز 250 سي سي أو اكثر، -  قیادة أو ر وب د
 

أي حــادث  قــع علــى مــتن، فــي أو  شــأن أي طــائرة غیــر طــائرة  ــان  ســافر علــى متنهــا * 
ارن مرخصـة  الشخص المؤمن علیه  راكب حقیقي والتي  جرى تشغیلها بواسطة شر ة طی

تجار ة أو مؤجرة، 
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ارض الموجــودة مــن قبــل مغطــاة  عــد 12 *  مــرض أو حــاالت قائمــة مــن قبــل أ ــا  انــت األمــ

شهر من تار خ البدء، 
 

الحمل، الوالدة أو اإلجهاض أو ا ة مضاعفات تنشأ عنها،*  
 
التعــرض المتعمــد لخطــر إســتثنائي ( إســتثناء فــي محاولــة إلنقــاذ حیــاة إنســان) أو تصــرف  *

إجر امي خاص  الشخص المؤمن علیه،  
 

   أي إستثناء آخر مذ ور في اإلستثناءات العامة.    * 
 

إستثناءات عامة  خصوص وفاة عرضیة أو وفاة  سبب مرض 
 

لــن تكــون هنــاك منــافع مســتحقة الســداد  خصــوص شــخص مــؤمن علیــه  موجــب هــذه الوثیقــة 
عندما  قع الحدث الذي ینشأ عنه مطالبة ما  موجب هذه الوثیقة  نتیجة لــــــــ: 

 
إشعاع نووي، إنشطار نووي، إندماج نووي و/أو تلوث إشعاعي * 
 

ار ات وحـــرب (ســواء تــم إعـــالن الحــرب أم ال) تمـــرد، *  أعمــال شــغب، عصـــیان مــدني، إضــ
إنتفاضة، عصیان، تمـرد شـعبي، قـوة مغتصـبة، إرهـاب.  كـون إسـتثناء الحـرب معمـوال  ـه 
فقــط عنــدما  كــون الشــخص المــؤمن علیــه عضــوا نشــطا فــي القــوات المســلحة علــى ســبیل 
المثال الجیش، القوات البحر ـة والقـوات الجو ـة. الجـیش اإلقلیمـى أو الشـرطة اإلقلیمیـة أو 
غیرها من القوات الخاصة التى یتم تفعیلها بواسطة حكومة أو جهات عامة أخـرى للـدفاع 
عن القانون والنظام في حال عملیة حر یة، أو اي شخص آخر  شارك في أي دور نشط 
ُأو دفاعي. ومـع ذلـك، فـإن خطـر الحـرب السـلبي مغطـى. تغطیـة الحـرب السـلبیة مسـتثناة  ُ
إذا  ان الشخص المؤمن علیه مكلفا  العمل في بلد ما  عد أن  كون قد تم إعالن الحـرب 
في ذلك البلد أو  عد إعالنها  منطقة حرب بواسـطة األمـم المتحـدة أو عنـدما  كـون هنـاك 
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عملیات حر یة. العملیات الحر یة تعني األعمال العدائیة، التمرد، أعمال شـغب، عصـیان 
مـــدني، حر ـــة أهلیـــة، تمـــرد، ثـــورة، إنتفاضـــة، مـــؤامرة، قـــوة عســـكر ة أو مغتصـــبة واألحكـــام 

العرفیة أو حالة حصار. دائم  عنى تكلیف ألكثر من 28 یوما.  
 
متزامنة نقص المناعة المكتسبة (االیدز)، العقدة المرتبطة  اإلیـدز (ا ـه آر سـي)  مـا هـو  *

ُمعرف بواسـطة منظمـة الصـحة العالمیـة مـن حـین آلخـر أو وجـود فیـروس نقـص المناعـة 
البشر ة  مـا یـتم الكشـف عنـه  فحـص دم إ جـابي مضـاد لفیـروس اتـش آي فـي أو فحـص 

فیروس نقص المناعة البشر ة.  
 

تخضـــع وثیقـــة ال ـــف ســـتایل بروتكـــت بلـــس فـــي  افـــة األوقـــات لشـــروط وأحكـــام عقـــد الوثیقـــة 
الصادر من قبل الشر ة. إن بنك أبوظبي األول هو موزع لهذه الوثائق وال  كـون مسـؤوال عـن 
اارت للشــر ة وال  كــون بنــك أبــوظبي األول مســؤوال  خصــوص دفــع المطالبــات  اـرءات أو قــر إجـ

 موجب الوثیقة/ عقد التأمین الصادر من قبل الشر ة.  
 

سداد مطالبـة: سـیتم دفـع أي تعـو ض، إن وجـد،  خـص الشـخص المـؤمن علیـه إلـى الشـخص 
المؤمن علیه. 

 
في حال  ان الشخص المؤمن علیه غیر قـادر علـى المطالبـة  موجـب الوثیقـة، عندئـذ،  كـون 
التعــو ض، إن وجــد، الخــاص  الشــخص المــؤمن علیــه مســتحق الــدفع إلــى المســتفید  مــا هــو 
ُمبـین فـي شــهادة التـأمین، والــذي یتعـین ان  كـون المســتفید القـانوني المعــین خطیـا. أى عملیــة  ُ
سداد تتم من قبل الشر ة  حسن نیة  موجب هذا البند سوف تبرأ ذمة الشر ة تمامـا إلـى مـدى 

عملیة السداد. 
 

معلومات االتصال 
 

اـرء المطالبـات أو إدارة الوثیقـة  مكـنكم  ارت المتعلقة  التغطیـة، المنـافع، إج في حالة االستفسا
االتصال على  
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ارت األخرى: االتصال علـى 8002700 أو إرسـال  ارت المبیعات واالستفسا  النسبة الستفسا

            customer.service@fgb.aeبر د الكتروني إلینا على
 

 النســـبة للمطالبـــات: االتصـــال علـــى 9835 302 04/ 9903 302 04 أو إرســـال بر ـــد 
  nonmotorclaims@ae.rsagroup.comالكتروني إلینا على 

mailto:nonmotorclaims@ae.rsagroup.com
mailto:customer.service@fgb.ae
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