
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

REMIT PROTECT  
POLICY WORDING 

Please ensure that your Adobe Acrobat is updated. You may face difficulties using Acrobat 9.0 or previous versions.
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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, 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 Death, the date of death of the 
Insured Person. 

Death due to illness means 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. 

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

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

Maximum Coverage Age means 65 years 

Minimum Age at Entry means 18 years. 

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 means 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. 

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 
an employer, but drawing income from a trade or business that they 
operate personally. 

Sickness/Illness/Ill means 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. 

Temporary  Total Disablement means  where,  in  the  opinion   
of  a practitioner, the Insured Person is temporarily unable to  
engage and completely carry out their usual occupation and principal 
duties to generate income and not working in any other similar 
occupation for which the Insured Person is reasonably qualified 
by education, training or experience. The insured person must  
be acting in accordance with the instructions or advice of a  
medical practitioner. 

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. 

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.
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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 at the Commencement 

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

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. 

ACCIDENTAL DEATH 
If a covered Injury results in the death of a Named Insured within one 
hundred eighty (180) days of the date of Accident, the Company will 
pay the Principal Sum Insured applicable to such Named Insured in 
accordance with the Table of Benefits, less any other amount paid or 
payable under Benefits payable under Permanent Partial Disability 
and/ or Permanent Total Disability. 

PERMANENT TOTAL DISABILITY DUE TO ACCIDENT 
If, as a result of a covered Injury and commencing within one hundred 
eighty (180) days of the date of Accident, a Named Insured becomes 
Totally and Permanently Disabled and such disability has continued 
for a period of twelve (12) consecutive months, the Company will 
pay the Principal Sum Insured applicable to such Named Insured 
in accordance with the Table of Benefits, less any amount paid or 
payable under Permanent Partial Disability. The Named Insured must 
still be Totally and Permanently Disabled at the end of the twelve (12) 
consecutive month’s period 

PERMANENT PARTIAL DISABILITY DUE TO ACCIDENT 
If a covered Injury results in any of the specific Losses to a Named 
Insured as shown in the PPD Table Of Benefits and within one hundred 
eighty (180) days of the date of Accident, the Company will pay the 
scheduled percentage of the Principal Sum Insured applicable to such 
Named Insured in accordance with the Table of Benefits. 

PPD TABLE OF BENEFITS 

  Losses Right Left 
For total loss of an upper member 70% 60% 
For total loss of the hand or forearm 60% 50% 
For total loss of a lower member  
above knee 

60% 60% 

For total loss of a lower member at  
the level of the knee or below 

50%  50% 

For total loss of a foot 40% 40% 
For total loss of the thumb 18% 16% 
For total loss of the index finger  14% 12% 
For total loss of the pinky 12% 10% 
For total loss of the middle finger  8% 6% 
For total loss of the ring finger  8% 6% 
For total loss of the big toe 5% 
For total loss of any other toe 3% 
For total deafness of one ear 10% 
For total deafness, both ears 40% 
For total loss of visual acuity of one eye 25% 
For total loss of visual acuity of both eyes 100% 
For total loss of speech 100% 

 
 
 
 

  
  

 

Total, irremediable functional loss of use of an organ or member 
shall be considered as total loss thereof. For reduced functional 
use, the stated percentage shall be reduced in proportion to the lost 
functional use. In case of occurrence of more than one of the Losses 
specified in the PPD Table Of Benefits as a result of any one Accident, 
the total indemnity payable hereunder is established by adding the 
indemnity corresponding to each single loss up to a maximum limit 
of 100% of the Principal Sum Insured. 

For the terminal phalanx of the fingers, with the exception of the 
thumb, only total removal will be considered as Permanent Partial 
Disability due to Accident. The indemnity for total functional or 

anatomical loss of the phalanx of the thumb and for an anatomical 
loss of the phalanx of the big toe is fixed at 1/3rd with the percentage 
specified for total loss thereof. 

For cases of total loss not specified in the PPD Table Of Benefits, 
the indemnity shall be fixed by taking into account the permanently 
reduced capacity of the Named Insured for any occupation. In the 
event of anatomical loss or functional reduction of an organ or 
member already diminished, the above percentage shall be reduced 
taking into account the pre-existing disability. 

TEMPORARY TOTAL DISABLEMENT DUE TO ACCIDENT 
The Company will pay the insured person a weekly allowanceup to 
a maximum of fifty two ( 52) weeks and as per the amount shown 
on the Certificate of Insurance, if, during theinsurance period, a 
covered injury which solely and independently of any othercause 
results in temporary total disablement to the insured person within 
four (4) consecutive weeks after the date of the accident.The weekly 
allowance is payable whilst the temporary total disablement persists 
and the insured person should be unable to completely carry out 
his/her work andis incapable to return to his/her normal duties 
at full capacity. The insured person has to justify that he/she was 
employed on the first day of disability, whether under a permanent 
gainful contract of employment or under afixed term contract of 
employment and that he/she had to stop working completely as a 
result of accident and is still unable to resume work at the timethe 
claim is reported.In case less than three (3) months have elapsed 
between two (2) temporary total disablement claims, both claims 
are assumed to make only one. 

FUNERAL EXPENSES 
The Company will pay the amount stated in the Certificate of 
Insurance for this benefit, if injury to Insured Person results in loss 
being payable under the Accidental Death section of this Policy. The 
benefit is intended to cover the burial cost, however can be used by 
the Named Insured for any other purposes. 

REPATRIATION OF MORTAL REMAINS 
The Company will reimburse the beneficiary up to the maximum 
amount shown on the Certificate of Insurance, in the event that 
the insured person dies due to an accident, for thecosts of funeral 
expenses and local burial abroad at the place of death or the 
reasonable and unavoidable costs for transporting the insured 
person’s mortal remains or ashes and his/her personal baggage 
back from the place of death to the country of residence or country  
of citizenship. 

FAMILY TRANSPORTATION 
The Company will pay the amount stated in the Certificate of 
Insurance for this benefit, if Injury to Insured Person results in loss 
being payable under the Accidental Death or Permanent Total 
Disability section of this Policy. The benefit is intended to cover the 
costs of family transportation to their country of origin, however can 
be used by the Named Insured for any other purposes. 

FAMILY RELOCATION 
The Company will pay the amount stated in the Certificate of 
Insurance for this benefit, if injury to Insured Person results in loss 
being payable under the Accidental Death or Permanent Total 
Disability section of this Policy. The benefit is intended to cover the 
relocation cost of the family, however can be used by the Named 
Insured for any other purposes. 

ATM ASSAULT 
The Company agrees that if as a result of an attempt by thieves 
to steal money from the Insured Person within the ATM premise 
resulting in bodily injury and such injury shall independently of any 
other cause be the sole cause of death or permanent total disability 
the Company will pay to the Insured Person or his legal personal 
representatives the compensation stated in the Certificate of 
Insurance in accordance with the Policy terms and conditions. 

GENERAL CONDITIONS 

CONTRACT 
This Policy, and any endorsements (if any), the application form 
(if any) and the Certificate of Insurance shall constitute the entire 
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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. 
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 & 
confirmed by passport or National ID. 

SUPPLEMENTARY CARD HOLDERS 
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 
In no circumstances can the Insured Person claim under more than 
one Remit protect policy with the Bank at any one time. 

TERMINATION 
Notwithstanding 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.  Cancellation of this policy by the Insured Person at any time in 

accordance with the terms and conditions of this policy. 
iii. The Insured Person loses his UAE residency status.  
iv.  The Insured Person’s Employment Visa is cancelled. 
v.  The Insured Person is no longer resident in UAE. 
vi. 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, 

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. 

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. 

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 Insured Person. No assignment of interest shall be binding 
upon the Company until the Company receives written notice of 

The Company assumes no responsibility for the validity of such 

c)  

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 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 

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 
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. 

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 a Named 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 
Named 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) A Named Insured being under the influence of alcohol with more 
than the legal limit of alcohol in his blood or breath; or b) a Named 
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 a Named 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 Named 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 Named 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 Named Insured or any subsidiary or affiliate or Relative of 
the Named 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 Illness condition, if, at the time of the claim, 
the Named 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 Named 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 substance use, somatoform disorders,  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;
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�• 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 reproductionorgans 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 Named Insured’s intention to emigrate; 
�• Default or insolvency of the Common Carrier; 

�• 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 

trafficker, or purveyor of nuclear, chemical or biological 
weapons; 

2. 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 Named Insured. 

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
mailto:nonmotorclaims@ae.rsagroup.com


رلمیت بروتیكت 
صیغة الوثیقة  

آر اس االه 

التعرلفات 

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

دعني أي حدث مفاجئ، غیر متوقـع، غیـر متعمـد و محـدد، دحـدث خـالل فتـرة التـأمین الحادث 
فـي وقــت ومكـان قــابلین للتحدیـد دمــا فــي ذلـك التعــرض النـاتج عــن حـادث مؤســف ألي عملیــة 

 نقل دسافر فیها الشخص المؤمن علیه.  

 دعني العملة الشرعیة لدولة اإلم اارت العردیة المتحدة. درهم

 دعني بنك أبوظبي األول، اإلم اارت العردیة المتحدة. البنك

 دعنـــي الشـــخص المســـمى مـــن قبـــل حامـــل الوثیقـــة وحســـبما هـــو مـــذدور فـــي شـــهادةالمســـتفید 
 التأمین والذي سوف یتم دفع المنافع دموجب الوثیقة إلیه في حالة وفاة حامل الوثیقة. دخالف
ذلــك ســیتم دفـــع المنــافع دشــكل مباشـــر إلــى حامـــل الوثیقــة. دكــون المســـتفیدون هــم الزوجـــة أو

 األطفال أو الوالدین. 

 
 

 

 تعنـي اإلصـادة الجسـددة القابلـة للتعردـف والتـي تنـتج دسـبب حـادث ودشـكل اإلصاالة الجسـدالة
منفـــرد ومســـتقل عـــن أي ســـبب آخـــر، داســـتثناء المـــرض النـــاتج دشـــكل مباشـــر عـــن، المعالجـــة 

  الطبیة أو ال اجرحیة المقدمة الالزمة لمثل تلك اإلصادة. 

 تعنــي جــدول المنــافع الموقــع حســب األصــول مــن قبــل الشــردة شــهادة التــأمین (ســي او آي)
والذي دشمل رقم الوثیقة، اسم الشخص المؤمن علیه، مبلغ منفعة الوفاة، تاردخ البدء، الحـدود 

 داإلضافة إلى قسط التأمین الواجب الدفع. 



 
 دعني التـاردخ الـذي أعطـى فیـه الشـخص المـؤمن علیـه موافقـة علـى تارلخ البدء/ تارلخ النفاذ

الشخص المسوق للهاتف من البنك أو نموذج الطلب الكامل مع تعلیمات دفع ساردة المفعول 
  أو تاردخ االستالم الفعلي لقسط التأمین، أیهما دحدث آخرًا. 

 
 تعنـــي رودـــال آنـــد صـــن الالیـــنس للتـــأمین (الشـــرق األوســـط) المحـــدودة ش.م.ب (معفـــاة)، الشـــردة

 اإلم اارت العردیة المتحدة.  
 

  دعني فیما یتعلق دالوفاة، تاردخ وفاة الشخص المؤمن علیه. تارلخ الحدث
 

 تعنــي فقــدان الحیــاة نتیجــة لمــرض حســبما هــو مقــرر مــن أي طبیــب/ الوفــاة نتیجــة لمــرض
  ممارس طبي. 

 
 دعني أي شخص مقیم دشكل مؤقت أو دائم في بلد وثقافة خالف تلك التي نشأ فیهـا المغترب

  الشخص. 
 

 دعنـــي حیثمـــا دســـمح الســـیاق، الكلمـــات التـــي تحمـــل معنـــى الجـــنسخاصته/خاصـــتها/هو/هي 
 المذدر سوف تشمل الجنس المؤنث والكلمـات التـي تحمـل معنـى العضـو المفـرد سـوف تشـمل

صیغة الجمع والعكس دالعكس.
 

  
 

 دعني حامل دطاقـة االئتمـان الرئیسـیة للبنـك و/ زدـون البنـك الـذي أخـذ الشخص المؤمن علیه 
   الوثیقة لنفسه.

 
 تعني وثیقة التأمین التي یتم توفیرها للشـخص المـؤمن علیـه مـن قبـل الشـردة رلمیت بروتیكت

  دموجب هذه الوثیقة والمثبتة في شهادة التأمین. 
 

 دعني 65 سنة  الحد األقصى لعمر التغطیة



 
  دعني 18 سنة الحد األدنى للعمر عند الدخول في الوثیقة 

 
ــأمین ــرة الت  تعنــي الفتــرة التــي مــن أجلهــا تــم دفــع قســط التــأمین دالكامــل مــن قبــل الشــخص فت

  المؤمن علیه. 
 

 دعنــي مبلــغ قســط التــأمین الواجــب الــدفع مــن قبــل الشــخص المــؤمن علیــه، لقــاء قســط التــأمین
  تغطیة التأمین المزودة من قبل الشردة. 

 
 دعنــي علـة أو مــرض دحـدث أو دظهــر قبـل تــاردخ نفـاذ أو تــاردخ بــدء المـرض الموجــود ســاالقا

ارء أو الحصـول علـى مشـورة أو معالجـة مـن قبـل أي  االش اترك، و الذي من أجله تـم السـعي و
ممــارس طبــي، معــالج لألمــ ارض بتقــودم العمــود الفقــري یــدودا، معــالج طبیعــي، أو أي ممــارس 
آخــر مــن نفــس النــوع خــالل اثنــي عشــر شــهرا مباشــرة قبــل تــاردخ نفــاذ أو تــاردخ بــدء االشــت ارك 

  أیهما دكون الحقا. 
 

 تعني أي موقف حیث ال دكون الشخص المؤمن علیه مشاردا دشكل نشط في الحرب السلبیة
حـرب سـواء دانـت معلنــة أم ال، أو أي عملیـات حردیـة، دمـا ذلــك اسـتخدام القـوة العسـكردة مــن 
 قبــل أي أمــة ســیاددة لتحقیــق أهــداف اقتصــاددة، جغرافیــة، قومیــة، سیاســیة، عرقیــة، دینیــة أو 

   أ هداف أخرى.
 

 دعنــي أي شــخص خــالف الشــخص المــؤمن علیــه أو قردــب دصــلة الطبیب/الممــارس الطبــي
وثیقة للشخص المؤمن علیه، ممـن دكـون مـؤهال بدرجـة علمیـة فـي الطـب الغردـي ومصـرح لـه 

  دشكل قانوني في المنطقة الجغ ارفیة لممارسته/ممارستها لتقددم الخدمات الطبیة والج ارحیة. 
 

ارن المجــدول المواعیـــد  دعنــي أي طــائرة مدنیـــة مشــغلة مــن قبـــل ناقــل جــوي مـــدني خــط الطیـــ
مجـــدول المواعیـــد دحمـــل شـــهادة، رخصـــة أو تصـــردح مماثـــل ألي ناقـــل جـــوي مـــدني مجـــدول 
المواعید صادر من قبل دولة سجل الطائرة، والتي دموجبها دطیر، دحتفظ بـ ودنشـر التعردفـات 



مــن أجــل خدمــة ردــاب منتظمــة بــین المــدن المســماة فــي أوقــات منتظمــة ومحــددة أو رحــالت 
  منتظمة أو مؤجرة مشغلة من قبل مثل ذلك الناقل. 

 
 دعني العمل لدى نفسـه. األشـخاص ذو المهنـة الحـرة دمكـن أدضـا اإلشـارة الـیهم ذو مهنة حرة

 كشــخص دعمــل لــدى نفســه بــدال مــن أي صــاحب عمــل، ولكنــه دحقــق دخــال مــن أي تجــارة أو 
   عمل دقوم بتشغیله شخصیا.

 
 دعنــي تغییــر مفــاجئ وغیــر متوقــع فــي صــحة، علــة أو مــرض الشــخص المرض/العلــة/علیل

المؤمن علیه الذي تم التعاقد معه وددأ خـالل فتـرة التـأمین حسـبما هـو مصـادق علیـه مـن قبـل 
 أي طبیب. دجب أن تكون العلة خطیرة دشكل داف الستشارة طبیـب لغـرض المعالجـة الطبیـة 

   والتي من أجلها تمنع االستمرار االعتیادي للحیاة الیومیة للشخص المؤمن علیه.
 

أري الممــارس، دكــون الشــخص المــؤمن علیــه غیــر اإلعاقــة الكلیــة المؤقتــة  دعنــي حیثمــا، فــي 
قــادر علــى المشــاردة فــي والقیــام دشــكل دامــل دالوظیفــة والواجبــات الرئیســیة لتحقیــق دخــل وال 
دعمل في أي وظیفة مماثلة أخرى والتي من أجلها دكون الشخص المـؤمن علیـه مـؤهال دشـكل 
معقــول عــن طردــق التعلــیم، التــدردب أو الخبــرة. دجــب علــى الشــخص المــؤمن علیــه التصــرف 

 وفقا لتعلیمات أو مشورة ممارس طبي.  
 

 دعني استخدام أو التهدید داستخدام العنف ضد األشخاص أو الممتلكـات، أو ارتكـاب اإلرهاب
أي تصــرف خطیــر علــى حیــاة اإلنســان أو ارتكــاب تصــرف یتعــارض مــع أو دعطــل أي نظــام 
اتصــاالت الكترونیــة، یــتم القیــام دــه مــن أي شــخص أو مجموعــة، ســواء دــان یتصــرف أو ال 
یتصرف نیادة عن أو فیما یتصل دمنظمة، حكومة، قوة، سلطة أو قوة عسكردة، عندما دكـون 
التـــــأثیر هـــــو لتخودـــــف، إجبـــــار، أو إیـــــذاء أي حكومـــــة، الســـــكان المـــــدنیین أو أي قطـــــاع مـــــن 

 االقتصاد. 
 



 تعني الحرب سـواء دانـت معلنـة أم ال، أو أي عملیـات حردیـة، دمـا ذلـك اسـتخدام القـوة الحرب
العسكردة من قبل أي أمة سیاددة لتحقیق أهداف اقتصاددة، جغ ارفیة، قومیة، سیاسیة، عرقیة، 

  دینیة أو أهداف أخرى. 
 

 تعنـــي العملیـــات العدائیـــة’ العصـــیان، الشـــغب، العصـــیان المـــدني، الحـــرب العملیـــات الحرالیـــة
 األهلیـــة، التمـــرد، الثـــورة، العصـــیان المســـلح، المـــؤامرة، القـــوة العســـكردة أو المغتصـــبة والقـــانون 

  العرفي أو حالة الحصار.
 

الحادث الشخصي  
 

 األهلیة للتغطیة 
دجب على الشخص المؤمن علیه:  

تلبیة شروط األهلیة المنصوص علیها من قبل البنك،  1- 
أن دكون عمره أكثر من 18 سنة و أقل من 64 سنة في تاردخ البدء،  2- 
أن دكون مقیما في دولة اإلما ارت العردیة المتحدة،  3- 
أن دكون موظفا براتب،  4- 

 
 التغطیة الواردة دموجب هذه الوثیقة ساردة فقط دشأن مبلغ التعودض المشار إلیه دشكل محـدد 

  في الوثیقة، حدها وخضوعا لدفع قسط التأمین المالئم.
 

الوفاة العرضیة 
في حال أن أي إصادة مغطاة ینتج عنها وفاة شخص مؤمن علیه مسمى خالل مائة  وثمانین 
(180) یوم من تاردخ الحادث، سوف تقـوم الشـردة بـدفع المبلـغ الرئیسـي المـؤمن علیـه والـذي 
دســري علــى مثــل ذلــك الشــخص المــؤمن علیــه المســمى وفقــا لجــدول المنــافع، نــاقص أي مبلــغ 
آخر مدفوع أو واجب الدفع تحت بند المنـافع الواجبـة الـدفع تحـت بنـد اإلعاقـة الجزئیـة الدائمـة 

 و/أو اإلعاقة الكلیة الدائمة. 
 



اإلعاقة الكلیة الدائمة نتیجة لحادث  
فـــي حــــال، دنتیجــــة ألي إصــــادة مغطــــاة وتبــــدأ خــــالل مائــــة وثمــــانین (180) یــــوم مــــن تــــاردخ 
الحــادث، أن أي شــخص مــؤمن علیــه مســمى دصـــبح معاقــا دشــكل دلــي ودائــم وأن مثــل تلـــك 
اإلعاقة استمرت لمدة اثني عشر (12) شهر متتالي، سوف تقوم الشردة بدفع المبلغ الرئیسي 
المؤمن علیه والذي دسري على مثل ذلك الشخص المؤمن علیه المسمى وفقا لجدول المنافع، 
ناقص أي مبلغ آخر مدفوع أو واجب الدفع تحت بند المنافع الواجبـة الـدفع تحـت بنـد اإلعاقـة 
 الجزئیة الدائمـة. دجـب أن دكـون المـؤمن علیـه ال یـ ازل معاقـا دشـكل دلـي ودائـم فـي نهادـة فتـرة 

  االثني عشر (12) المتتالیة.
 

اإلعاقة الجزئیة الدائمة نتیجة لحادث 
فــي حــال أن أي إصــادة مغطــاة ینــتج عنهــا خســائر محــددة ألي شــخص مــؤمن علیــه مســمى 
حسـبما هـو مبـین فــي جـدول منـافع اإلعاقــة الجزئیـة الدائمـة وخــالل مائـة وثمـانین (180) یــوم 
مـــن تـــاردخ الحـــادث، ســـوف تقـــوم الشـــردة بـــدفع النســـبة المقـــررة للمبلـــغ الرئیســـي المـــؤمن علیـــه 

 والساردة على مثل ذلك الشخص المؤمن علیه المسمى وفقا لجدول المنافع. 
 

جدول منافع اإلعاقة الجزئیة الدائمة  
 األالسر  األالمن  الخسائر 

60% 70%  دالنسبة للفقدان الكلي ألي عضو علوي 

50% 60% دالنسبة للفقدان الكلي للید أو الساعد  

  60% 60%  دالنسبة للفقدان الكلي ألي عضو سفلي فوق الردبة 

50% 50%  دالنسبة للفقدان الكلي ألي عضو سفلي عند مستوى الردبة أو أسفلها  

40% 40% دالنسبة للفقدان الكلي ألي قدم  

16% 18%  دالنسبة للفقدان الكلي لإلبهام 

12% 14%  دالنسبة للفقدان الكلي للسبادة 

10% 12%  دالنسبة للفقدان الكلي للخنصر 

6% 8% دالنسبة للفقدان الكلي لألصبع األوسط  

6% 8%  دالنسبة للفقدان الكلي إلصبع الخاتم 



  5% دالنسبة للفقدان الكلي إلصبع القدم الكبیر  

دالنسبة للفقدان الكلي إلصبع القدم األخر
 

  %3

10%دالنسة للطرش الكلي ألذن واحدة 

40% دالنسبة للطرش الكلي لكال األذنین 

  25% دالنسبة للفقدان الكلي للحدة البصردة لعین واحدة 

دالنسبة للفقدان الكلي للحدة البصردة لكال العینین
 

   %100

100% دالنسبة للفقدان الكلي للنطق 

 

 
 
  

 
 

یتعین اعتبار الفقدان الكلي الوظیفي غیر القابل للعالج دالنسبة ألي جـزء أو عضـو علـى أنـه 
فقدان دلي له. دالنسبة لالستخدام الوظیفي المنقوص، یتعین تخفیض النسبة المبینة دالتناسب 
مع االستخدام الوظیفي المفقود. في حال حدوث أكثر من خسارة واحدة من الخسـائر المحـددة 
في جدول منافع اإلعاقة الجزئیة الدائمة نتیجة ألي حادث واحد یـتم تحدیـد إجمـالي التعـودض 
الواجـب الـدفع دموجــب هـذه الوثیقــة عـن طردــق إضـافة التعــودض المناسـب لكــل خسـارة منفــردة 

 لغادة حد أقصى 100% من المبلغ الرئیسي المؤمن علیه. 
 

دالنســبة للمجموعــة الطرفیــة لألصــادع، داســتثناء اإلبهــام، فقــط ســوف یــتم اعتبــار اإلزالــة الكلیــة 
كإعاقـــة جزئیـــة دائمـــة نتیجـــة لحـــادث. إن التعـــودض عـــن الفقـــدان الـــوظیفي الكلـــي أو الفقـــدان 
التشـردحي لمجموعــة اإلبهـام وعــن فقـدان تشــردحي لمجموعــة إصـبع القــدم الكبیـر محــددة بواقــع 

ثلث النسبة المحددة للفقدان الكلي له.  
 

دالنســبة لحــاالت الفقــدان الكلــي غیــر المحــددة فــي جــدول منــافع اإلعاقــة الجزئیــة الدائمــة، یــتم 
تحدید التعودض عن طردق األخذ في االعتبار القدرة المنقوصـة دشـكل دائـم للشـخص المـؤمن 
ـــنقص الـــ وظیفي ألي جـــزء أو  ـــة الخســـارة التشـــردحیة أو ال علیـــه دالنســـبة ألي وظیفـــة. فـــي حال
عضو مختفي سادقا، یتم خفض النسبة أعاله عن طردق األخذ في االعتبار اإلعاقة الموجودة 

مسبقا.  
 

اإلعاقة الكلیة المؤقتة نتیجة لحادث  



سوف تدفع الشردة إلى الشخص المؤمن علیه بدال أسـبوعیا لغادـة حـد أقصـى اثنـین وخمسـین 
(52) أسبوعا ووفقا للمبلغ المبـین علـى شـهادة التـأمین، فـي حـال، خـالل فتـرة التـأمین، أن أي 
ـــة  ـــة مؤقت ـــم ألي ســـبب آخـــر یترتـــب علیهـــا إعاقـــة دلی ـــد ودائ إصـــادة مغطـــاة والتـــي دشـــكل وحی
ــــاردخ الحــــادث. إن البــــدل  ــــه خــــالل أردعــــة (4) أســــابیع متتالیــــة دعــــد ت للشــــخص المــــؤمن علی
األســـبوعي واجـــب الـــدفع دـــالرغم مـــن مواصـــلة اإلعاقـــة الكلیـــة المؤقتـــة ودتعـــین علـــى الشـــخص 
المــؤمن علیــه أن دكــون غیــر قــادر علــى القیــام دشــكل تــام دعملــه/عملها وأن دكــون غیــر قابــل 
للعــودة إلــى واجباتــه/واجباتها االعتیاددــة دكامــل القــدرة. یتعــین علــى الشــخص المــؤمن علیــه أن 
یبرر دأنـه/أنها دانـت موظفـة فـي الیـوم األول مـن اإلعاقـة، سـواء دموجـب عقـد عمـل مـ ردح أو 
دموجب عقد عمل محدد المدة وأنه/أنها لم یتوقف/ تتوقف عن العمل دشكل دامل نتیجـة ألي 
حــادث وال یــ ازل/ تــزال غیــر قــادر/ قــادرة علــى اســتئناف العمــل وقــت رفــع المطالبــة. فــي حــال 
انقضــاء أقــل مــن ثالثــة (3) شــهور بــین مطــالبتي إعاقــة دلیــة مؤقتــة، مــن المفتــرض أن تكــون 

تلك المطالبتین واحدة فقط.  
 

مصارلف الجنازة  
ســوف تقــوم الشــردة بــدفع المبلــغ الــوارد فــي شــهادة التــأمین دالنســبة لهــذه المنفعــة، فــي حــال أن 
اإلصــادة التــي یتعــرض لهــا الشــخص المــؤمن علیــه یترتــب علیهــا خســارة تكــون  واجبــة الـــدفع 
دموجــب قســم الوفـــاة نتیجــة لحــادث مـــن هــذه الوثیقـــة. إن المنفعــة معــدة لغـــرض تغطیــة تكلفـــة 

الدفن، دیفما یتم استخدامها من قبل الشخص المؤمن علیه المسمى ألي أغ ارض أخرى.  
 

إعادة الجثمان  
سوف تقوم الشـردة بتعـودض المسـتفید لغادـة الحـد األقصـى للمبلـغ المبـین فـي شـهادة التـأمین، 
في حالة أن الشخص المؤمن علیـه دمـوت نتیجـة ألي حـادث، عـن تكـالیف مصـاردف الجنـازة 
والـــدفن المحلـــي خـــارج مكـــان الوفـــاة أو التكـــالیف المعقولـــة والتـــي یتعـــذر تجنبهـــا دالنســـبة لنقـــل 
جثمــان أو رفــاة الشــخص المــؤمن علیــه  وأمتعتــه/أمتعتها الشخصــیة مــن مكــان الوفــاة إلــى بلــد 

اإلقامة أو بلد المواطنة.  
 

نقل األسرة 



ســوف تقــوم الشــردة بــدفع المبلــغ الــوارد فــي شــهادة التــأمین دالنســبة لهــذه المنفعــة، فــي حــال أن 
اإلصــادة التــي یتعــرض لهــا الشــخص المــؤمن علیــه یترتــب علیهــا خســارة تكــون واجبــة الـــدفع 
دموجب قسم الوفاة نتیجة لحادث أو اإلعاقة الكلیة الدائمـة مـن هـذه الوثیقـة. إن المنفعـة معـدة 
لغرض تغطیة تكالیف نقل األسرة إلى بلدهم األصلي، دیفما یتم استخدامها من قبل الشـخص 

المؤمن علیه المسمى ألي أغ ارض أخرى. 
 

نقل األسرة إلى مكان آخر 
ســوف تقــوم الشــردة بــدفع المبلــغ الــوارد فــي شــهادة التــأمین دالنســبة لهــذه المنفعــة، فــي حــال أن 
اإلصــادة التــي یتعــرض لهــا الشــخص المــؤمن علیــه یترتــب علیهــا خســارة تكــون واجبــة الـــدفع 
دموجب قسم الوفاة نتیجة لحادث أو اإلعاقة الكلیة الدائمـة مـن هـذه الوثیقـة. إن المنفعـة معـدة 
لغــرض تغطیــة تكــالیف نقــل األســرة إلــى مكــان آخــر، دیفمــا یــتم اســتخدامها مــن قبــل الشــخص 

المؤمن علیه المسمى ألي أغ ارض أخرى.  
 

ارف اآللي   االعتداء على مكنة الص
توافق الشردة دأنه في حال، نتیجة ألي محاولة من قبل لصوص لسرقة األموال من الشخص 
المــؤمن علیــه ضــمن منطقــة مكنــة الصــ ارف اآللــي یترتــب علیهــا إصــادة جســددة و مثــل تلــك 
اإلصـــادة یتعـــین أن تكـــون دشـــكل مســـتقل عـــن أي ســـبب آخـــر هـــي الســـبب الوحیـــد للوفـــاة أو 
اإلعاقة الكلیة الدائمة، سوف تدفع الشـردة إلـى الشـخص المـؤمن علیـه أو ممثلیـه الشخصـیین 

القانونیین التعودض الوارد في شهادة التأمین وفقا لشروط و أحكام الوثیقة.  
 

الشروط العامة  
 

العقد 
تشكل هذه الوثیقة، وأدة مالحق (إن وجدت)، نموذج الطلب (إن وجـد) وشـهادة التـأمین دامـل 
العقـــد بـــین األطـــراف. دافـــة البینـــات والتصـــردحات المقدمـــة مـــن قبـــل الشـــخص المـــ ؤمن علیـــه، 
ارت ولیســـت ضـــمانات. ال یلغـــي أي بیـــان أو تصـــردح هـــذه الوثیقـــة أو یـــتم  تعتبـــر دمثادـــة إقـــ ار



اســتخدامه فــي الــدفاع عــن أي مطالبــة دموجــب هــذه الوثیقــة، إال إذا دــان مثــل ذلــك البیــان أو 
التصردح متضمن في شهادة التأمین المذدورة.  

 
 ال دكــون أي ودیــل ولكــن فقــط مســئول مفــوض حســب األصــول مــن الشــردة لددــه الصــالحیة 
نیادة عن الشردة لتمدید الوقت الالزم لدفع قسط التأمین أو دأي طردقة لتعدیل هذه الوثیقة.  

 
كافة المنافع دموجب هذه الوثیقة تكون واجبـة الـدفع فـي المردـز الرئیسـي للشـردة والكـائن مقـره 

في دبي، إ.ع.م.  
 

یوافـــق ودقـــر دـــل مـــن الشـــخص المـــؤمن علیـــه والشـــردة دـــأن البنـــك لـــیس فـــي أي وقـــت ودـــیال 
للشـردة. أي مطالبــات، ن ازعــات أو احتجاجـات لحامــل الوثیقــة فیمــا یتصـل بهــذه الوثیقــة ســوف 
تكــون مســئولیة الشــردة دالكامــل. ســوف تقــوم الشــردة بترتیــب دافــة مســائل تــولي وددارة الوثیقــة 

دشكل مباشر مع حامل الوثیقة.  
 

حدود العمر  
18 سـنة إلــى 65 ســنة، و لكـن لــیس أكثــر مــن 64 سـنة وقــت التســجیل. فـي حــال تزودــد فقــط 

سنة میالد الشخص المؤمن علیه إلى الشردة، عندئذ سوف دكون تـاردخ المـیالد دالنسـبة لهـذه 
الوثیقة األول من شهر ینایر من سنة میالد الشخص المؤمن علیـه مـا لـم یـذدر أو یؤدـد ذلـك 

دموجب جواز السفر أو الهودة الوطنیة.  
 

حاملي البطاقات التكمیلیة  
یــتم تمدیــد منفعــة الوفــاة والــ أري الطبــي الثــاني دموجــب هــذه الوثیقــة فقــط إلــى حــاملي دطاقــات 

االئتمان الرئیسیة للبنك.  
 

ارجعة/النظر المجاني      فترة الم
دحـــق للشـــخص المـــؤمن علیـــه اســـترداد دامـــل لقســـط التـــأمین فـــي حـــال أن یـــتم إلغـــاء التغطیـــة 
دموجب ال وثیقة من قبل الشخص المؤمن علیه خالل ثالثین (30) یوما من تاردخ البدء، عـن 



طردق تقددم طلب مـن خـالل مردـز االتصـاالت لـدى البنـك. تحـتفظ الشـردة دـالحق فـي رفـض 
أي طلب ثاني عقب إلغاء الطلب األول دموجب هذه الخطة من نفس الشخص المؤمن علیه.  

 
كفاالة اإلشعار  

یتم اعتبار مثل ذلك اإلشعار المعطى إلى الشـردة أو إلـى أي ودیـل مفـوض مـن الشـردة، مـع 
التفاصیل الكافیة لتحدید والتعرف على وثیقة التأمین على أنه إشعار معطـى إلـى الشـردة. إن 
اإلخفــاق فــي إعطــاء إشــعار خــالل الوقــت الــوارد فــي هــذه الوثیقــة ال یبطــل أي مطالبــة إذا مــا 
تعین إظهارها من قبل الشخص المؤمن علیه أو المستفید دأنه دان من المتعذر دشكل معقول 
إعطــاء مثــل ذلــك اإلشــعار خــالل الوقــت المبــین وأن ذلــك اإلشــعار تــم إعطــاءه فــي أســرع وقــت 

دشكل معقول دعد ذلك.  
 

المساهمة  
ال دمكــن للشــخص المــؤمن علیــه تحــت أدــة ظــروف المطالبــة دموجــب أكثــر مــن وثیقــة تــأمین 

واحدة مع البنك في أي وقت واحد.  
 

اإلنهاء  
دــالرغم مــن أي شــيء متضــمن فــي هــذه الوثیقــة علــى النقــیض مــن ذلــك، فــإن المنفعــة الشــهردة 
دموجــب هــذه الوثیقــة دشــأن الشــخص المــؤمن علیــه تنتهــي عنــد حــدوث أي واحــد أو أكثــر ممــا 

یلي:  
یبلغ الشخص المؤمن علیه الحد األقصى لعمر التغطیة،  1- 
 إلغـاء هــذه الوثیقــة مـن قبــل الشــخص المـؤمن علیــه فــي أي وقـت وفقــا لشــروط وأحكــام 2-

هذه الوثیقة.  
الشخص المؤمن علیه دفقد وضع إقامته في دولة اإلما ارت العردیة المتحدة.  3- 
 یتم إلغاء تأشیرة عمل الشخص المؤمن علیه.  4-
الشخص المؤمن علیه لم دعد مقیما في دولة اإلما ارت العردیة المتحدة.  5- 
یتم إنهاء تاردخ الوثیقة.  6- 

 



ارعاة الشروط و األحكام   م
یتعـین أن تكـون الم ارعـاة مـن قبـل الشـخص المــؤمن علیـه لبنـود هـذه الوثیقـة و حقیقـة البیانــات 
 والتصردحات واإلجادات المقدمـة مـن قبـل الشـخص المـؤمن علیـه فـي نمـوذج الطلب/المحادثـة 
الهاتفیــة والمعلومـــات الماددـــة األخـــرى المـــزودة مـــن قبـــل الشـــخص المـــؤمن علیـــه دمثادـــة شـــرط 
مســبق ألي التــ ازم مــن الشــردة. فــي حــال أن الظــروف التــي تــم فیهــا الــدخول فــي هــذه الوثیقــة 

تغیرت دشكل مادي بدون الموافقة الخطیة من الشردة، فإن الوثیقة تصبح الغیة وداطلة.  
 

المطالبات االحتیالیة 
ـــأي  فـــي حـــال أن أي مطالبـــة دموجـــب هـــذه الوثیقـــة احتیالیـــة أو ال أســـاس لهـــا مـــن الصـــحة د

طردقة، یتم إلغاء دافة المنافع دموحب هذه الوثیقة دشأن الشخص المؤمن علیه المحدد.  
 

التحكیم  
في حال برو ز أي اختالف فیما یتعلق دالمبلغ الم ارد دفعه دموجب هذه الوثیقة (المسـئولیة یـتم 
السماح بها خالف ذلـك)، یـتم إحالـة مثـل ذلـك االخـتالف إلـى التحكـیم دموجـب قواعـد التحكـیم 
المعمــول بهــا لــدى مردــز التحكــیم الــدولي بــدبي (دي آي ادــه ســي)، وهــذه القواعــد تعتبــر دأنهــا 
مدرجــة داإلشــارة إلــى هــذا البنــد. ســوف دكــون مقــر التحكــیم فــي دبــي. یتعــین أن تكــون اللغــة 
المســتخدمة فــي إجـ اـرءات التحكــیم هــي اللغــة اإلنجلیزدــة. دكــون القــانون الحــاكم دمثادــة القــانون 
األساســي لــدبي. حیثمــا یتعــین إحالــة أي اخــتالف إلــى التحكــیم، فــإن اتخــاذ أي قــ ارر تحكیمــي 

سوف دكون نهائیا.  
 

الوالالة القضائیة  
تحكم  وتفسر هذه الوثیقة دموجب ووفقا لقوانین دولة اإلما ارت العردیة المتحدة. في غیاب أي 
موافقة على إج ارء تحكیم شرعي بین األط ارف، یتم إحالـة دافـة الن ازعـات الناشـئة دموجـب هـذه 

الوثیقة إلى الوالدة القضائیة الحصردة لمحاكم دولة اإلم اارت العردیة المتحدة.  
 

نقل البیانات  



دقــوم الشــخص المــؤمن علیــه بتزودــد الشــردة دموافقتــه/موافقتها غیــر الغامضــة علــى معالجــة، 
مشـاردة، نقـل و/أو اإلفصـاح عـن البیانـات الشخصـیة الخاصـة دالشـخص المـؤمن علیــه – أو 
أي طــرف آخــر لهــذا العقــد، دیفمــا تــم الحصــول علیهــا، إلــى أي مســتلم داخــل أو خــا رج الدولــة 
لأل اغرض التالیة: (1) تقیـیم وخدمـة هـذه الوثیقـة، (2) إلج اـرء مطالبـات التـأمین أو التحلیـل و 

(3) للتقید دأي الت ازمات قانونیة وتنظیمیة والتي تخضع لها الشردة.  
 

اركمة   المنافع المت
یتعــین أن ال یزدــد الحــد األقصــى للمبلــغ التراكمــي للمنــافع الواجبــة الــدفع دموجــب هــذه الوثیقــة 
دالنسبة ألي شخص واحد عن المبلغ الوارد في شهادة التأمین. في حـال أن الشـخص المـؤمن 
علیــه لددــه أكثــر مــن وثیقــة واحــدة صــادرة مــن قبــل الشــردة عندئــذ فــإن الحــد األقصــى لاللتــ ازم 
المــدفوع دموجــب دافــة الوثــائق یتعــین أن ال تزدــد عــن الحــدود الــواردة فــي شــهادة تــأمین واحــدة  

دالنسبة ألعلى خطة، ودخالف ذلك خضوعا دشكل آخر للشروط واألحكام.  
 

إعادة صیاغة الوثیقة  
إعــادة صــیاغة الوثیقــة دعــد رفــع مطالبــة غیــر مســموح دــه. فــي حــال أنــه تبــین دــأن الشــخص 
المؤمن علیه قـام دإعـادة التسـجیل والـدخول فـي الخطـة (البرنـامج) فـي أي وقـت خـالل سـردان 
الوثیقة، سوف تصبح الوثیقة الغیة وداطلة. لن یتم دفع أي مطالبة وأن قسط التأمین المدفوع 

من قبل الشخص المؤمن علیه سوف دكون أدضا غیر قابل لإلعادة.  
 

عند إنهاء الوثیقة دسبب عدم دفع قسط التأمین، فإن أي قبـول الحـق ألي قسـط تـأمین  ودعـادة 
صیاغة الوثیقة من قبل الشردة سوف دكون فقط بناء اختیار الشردة.  

 
اإللغاء  

دجــوز للشــخص المــؤمن علیــه إلغــاء الوثیقــة فــي أي وقــت عــن طردــق تقــددم طلــب مــن خــالل 
مردز االتصال لدى البنك. سوف دكون مثل ذلـك اإللغـاء بـدون المسـاس دـأي مطالبـة شـرعیة 
ناشئة قبل ذلك. في حال أن مثل ذلك اإللغاء دكـون دعـد 30 یومـا مـن تـاردخ البـدء عندئـذ لـن 

دكون هناك أي إعادة لقسط التأمین.  



 
دجــوز للشــردة إلغــاء الوثیقــة فــي أي وقــت دموجــب إشــعار خطــي مســلم إلــى الشــخص المــؤمن 
علیـــه أو مرســـل دالبردـــد االلكترونـــي إلـــى العنـــوان األخیـــر حســـبما هـــو مبـــین دموجـــب ســـجالت 
الشردة التي تفید عندما دكون أقل من خمسة عشر (15) یوما دعد ذلك فإن مثل ذلك اإللغاء 
دكــون ســاري المفعــول. ســوف دكــون مثــل ذلــك اإللغــاء بــدون المســاس دــأي مطالبــة شــرعیة – 

ناشئة قبل ذلك.  
 

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

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

دحــتفظ الشــخص المــؤمن علیــه دــالحق فــي تعیــین أو تغییــر المســتفید. ال دكــون أي ب) 
تنـــازل عـــن المصـــلحة ملزمـــا للشـــردة إلـــى أن تســـتلم الشـــردة إشـــعا ار خطیـــا بتغییـــر 
المســتفید دشــكل مقبــول للشــردة. ال تتحمــل الشــردة أي مســئولیة عــن شــرعیة مثــل 

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

تغی ایرت أخرى في هذه الوثیقة.  
 

االلتزام الأحكام الوثیقة 
إن اإلخفاق في االلت ازم دأي من األحكام المتضمنة في الوثیقة یبطل دافة المطالبـات دموجـب 

هذه الوثیقة.  
 

أقساط التأمین   
كافــة أقســاط التــأمین واجبــة الــدفع مقــدما مــن قبــل الشــخص المــؤمن علیــه فــي أو قبــل التــاردخ 

الذي تصبح فیه مستحقة، إال إذا تم إعطاء إشعار رسمي داإلنهاء.  
 

دفع أقساط التأمین و تارلخ نفاذ التغطیة  



تبدأ التغطیة دشأن دل شخص مؤمن علیه من التاردخ الذي یوقـع فیـه الشـخص المـؤمن علیـه 
نموذج طلب البنك/دعطي موافقته للبنك على التسجیل عبر الهاتف.  

 
تجدید الوثیقة  

التجدید التلقائي. مـع ذلـك، تحـتفظ الشـردة دـالحق فـي عـرض التجدیـد وأدضـا الحـق فـي تغییـر 
شروط و أحكام أسعار أقساط التأمین.  

 
التوافق مع التشرلعات  

أي حكـــم مـــن أحكـــام الوثیقـــة والـــذي، فـــي تـــاردخ نفـــاذ الوثیقـــة، یتنـــاقض مـــع تشـــردعات الوالدـــة 
القضــــائیة التــــي تصــــدر فیهــــا الوثیقــــة، یــــتم دموجبــــه تعــــدیل الحكــــم لیتوافــــق مــــع الحــــد األدنــــى 

لمتطلبات مثل تلك التشردعات.  
 

اإلجراءات القانونیة  
ال یتم القیام دأي إج ارء حسب القانون و العدالة للتغطیة على الوثیقـة قبـل انتهـاء سـتین (60) 
یوما دعد تز ودد إثبات خطي دالخسارة وفقا لمتطلبات الوثیقـة. ال یـتم القیـام دـأي مـن مثـل ذلـك 

اإلج ارء دعد انتهاء ثالث (3) سنوات دعد أن دكون مطلودا تزودد إثبات خطي دالخسارة.  
 

اللغات  
 في حال وجود اختالفات دشأن تفسیر الوثیقة، سوف دسود النص العردي. 

 
الحدود اإلقلیمیة  

في جمیع أنحاء العالم.  
 

ارء المطالبات   إج
 

عنــد وقــوع أي حــدث دســبب أي مطالبــة دموجــب هــذه الوثیقــة، یتعــین علــى الشــخص المــؤمن 
علیه اتباع اإل اجرء التالي:  



اإلشعار دالمطالبات  1- 
 إشعار خطي فوري إلى الشردة ولكن في موعد أقصاه 60 یوما من تاردخ الحدث. 

تقددم مستندات المطالبة  2- 
 90 یوما من تاردخ الحدث. 

 
بند العقوالة االقتصادالة 

دالرغم من أدة بنود دموجـب عقـد التـأمین هـذا، ال یـتم اعتبـار أي شـردة تـأمین علـى أنهـا تقـدم 
تغطیــة أو ســوف تقــوم دــأي عملیــات دفــع أو تقــددم أي خدمــة أو منفعــة إلــى المــؤمن علیــه أو 
طرف آخر إلى مدى أن مثل تلك التغطیة، الدفع، الخدمة، المنفعـة و/أو أي عمـل تجـاري أو 
نشاط للمؤمن علیه من الممكن أن دخالف أي قانون أو الئحة عقودات تجاردة أو اقتصاددة.  

 
 االستثناءات 

 
 لــن تغطــي الوثیقــة أي خســارة، ضــرر أو التــ ازم قــانوني ناشــئ دشــكل مباشــر أو غیــر 1-

مباشر عن:  
الحالة الطبیة الموجودة مسبقا،  - 
اإلصادة المنزلة دالنفس ذاتیا دشكل متعمد أو أي من مثل تلك المحاولة أثناء مـا - 

دكون سلیم العقل أو مجنونا.  
التعرض المتعمد أو المقصود للخطر (داستثناء في محاولة إلنقاذ حیاة إنسان)،  - 
الحــرب أو العملیــات الحردیــة، الغــزو، أعمــال العــدو الخــارجي، األعمــال العدائیــة - 

(ســـــواء تـــــم إعـــــالن الحـــــرب أم ال)، الحـــــرب األهلیـــــة، التمـــــرد، الثـــــورة، العصـــــیان 
المسلح، العصـیان، الشـغب، العصـیان المـدني، المـؤامرة، القـوة العسـكردة أو القـوة 
المغتصــبة، القــانون العرفــي، أو حالــة الحصــار، أو أي حــاالت أو أســباب تقـــرر 
إعــــالن أو تنفیــــذ القــــانون العرفــــي أو حالــــة الحصــــار، النودــــة المرضــــیة، الحجــــر 
الصحي، لوائح الجمارك، أو التأمیم وفقا لـ أو دموجب أمـر أي حكومـة أو سـلطة 

عامة أو محلیة،  
العمل اإلرهابي،  - 



اســتخدام، إطــالق أو تهردــب المــواد النوودــة التــي یترتــب علیهــا دشــكل مباشــر أو - 
غیـــر مباشـــر تفاعـــل أو إشـــعاع نــــووي أو تلـــوث إشـــعاعي. نشـــر أو طلـــب مــــواد 
بیولوجیـــــة أو دیماودـــــة مســـــببة لألمـــــ ارض أو ســـــامة، إطـــــالق مـــــواد بیولوجیـــــة أو 

كیماودة مسببة لألم ارض أو سامة،  
أي فتـــرة دخـــدم فیهـــا أي مـــؤمن علیـــه مســـمى فـــي القـــوات المســـلحة ألي دولـــة أو - 

ـــى  ســـلطة دولیـــة، ســـواء فـــي الســـلم أو الحـــرب. فـــي مثـــل تلـــك الحالـــة، یتعـــین عل
الشــردة، بنـــاء علــى إشـــعار خطــي مـــن قبــل المـــؤمن علیــه المســـمى، إعــادة قســـط 

التأمین دالتناسب عن أي مثل تلك فترة الخدمة،  
كونـــه فـــي خدمـــة أو فـــي واجـــب مـــع أو دخضـــع لتـــدردب مـــع أي قـــوة عســـكردة أو - 

شرطیة، أو میلیشیا أو تنظیم عسكري شدید الشبه،  
أ) دـــون أي مـــؤمن علیـــه مســـمى تحـــت تـــأثیر الكحـــول دـــأكثر مـــن الحـــد القـــانوني - 

للكحـــول فـــي دمـــه أو نفســـه، أو ب) دــــون أي مـــؤمن علیـــه مســـمى تحـــت تــــأثیر 
المخ ادرت أو المواد المخدرة إ إذا دانت مثـل تلـك المخـ ادرت أو المـواد المخـدرة تـم 
ـــم تكـــن موصـــوفة أو مـــأخوذة وفقـــا لتوجیهـــات  إعطاؤهـــا مـــن قبـــل طبیـــب أو مـــا ل
طبیب، أو ج) أي حادث دقع أثناء ما دان أي مؤمن علیه دقود سیارة دـأكثر مـن 
الحـــــد القـــــانوني للكحـــــول فـــــي دمـــــه أو نفســـــه، أو د) إســـــاءة اســـــتخدام الكحـــــول، 
الكحولیـــات، إســـاءة اســـتخدام الجـــوهر، إســـاءة اســـتخدام المـــذیب، إســـاءة اســـتخدام 

المخد ارت أو الحاالت المدمنة من أي نوع،  
أي خســـارة والتـــي دـــان ســـبب مســـاهم فیهـــا هـــو محاولـــة المـــؤمن علیـــه المســـمى - 

ارتكـــاب، أو المشـــاردة المتعمـــدة فـــي أي تصـــرف غیـــر قـــانوني أو أي مخالفـــة أو 
محاولة مخالفة القانون أو مقاومة االعتقال من قبل المؤمن علیه المسمى،  

أي خسـارة تلحـق أثنـاء الطی اـرن فــي أي طـائرة أو وسـیلة خاصـة دالمالحـة الجودــة - 
داســـتثناء دمســـافر، تشـــمل االســـتثناءات علـــى ســـبیل المثـــال ال الحصـــر الطیـــار، 

المشغل أو فرد طاقم الطائرة،  
أي تكالیف متكبدة نتیجة لتقلب أسعار تغییر العمالت،  - 
عملیـــات العـــدوى البكتیردـــة داســـتثناء العـــدوى الحمیـــة المتســـببة عـــن جـــرح نتیجـــة - 

لحادث،  



الطی ارن في أي طائرة مملودة، مستأجرة أو مشغلة من قبـل أو نیادـة عـن المـؤمن - 
علیه المسمى أو أي شردة تادعة أو شردة زمیلة أو قردب للمؤمن علیه المسمى،  

القیـــادة أو الردـــوب دمســـافر فـــي أو علـــى (أ) أي مردبـــة مشـــاردة فـــي أي ســـباق، - 
اختبـــار ســـرعة أو اختبـــار تحمـــل أو (ب) أي مردبـــة یـــتم اســـتخدامها مـــن القیـــادة 

البهلوانیة أو المثیرة البارعة،  
أي مطالبة متسببة عن عدوى انتهازدة أو و رم ممیت، أو أي حالة مرض أخرى، - 

فـي حــال، وقـت المطالبــة تـم تشــخیص المـؤمن علیــه دأنـه مصــاب دمـرض االیــدز 
(متزامنة نقص المناعة المكتسبة)، اده آر سـي (عقـدة متعلقـة دمـرض االیـدز) أو 
لددـــه فحـــص دم إدجـــابي مضـــاد لفیـــروس اتـــش آي فـــي (فیـــ رو س نقـــص المناعـــة 

البشردة)،  
األم ارض المنقولة جنسیا والحاالت المعروفة دشكل شائع دمرض االیدز (متزامنـة - 

نقـــص المناعـــة المكتســـبة)، ادـــه آر ســـي (عقـــدة متعلقـــة دمـــرض االیـــدز) أو لددـــه 
فحــص دم إدجــابي مضــاد لفیــروس اتــش آي فــي (فیــرةس المناعــة البشــردة) و/أو 
أي علة أو حالة ذات صلة دما في ذلك المشتقات أو التغیی ارت منها ، دیفما، تم 

اكتسابها أو تسببها،  
أي خســـارة تلحـــق أثنـــاء مشـــاردة المـــؤمن علیـــه المســـمى فـــي أي ألعـــاب رداضـــیة - 

احترافیة،  
أي مطــاردات، ألعــاب رداضــیة أو أنشــطة خطــرة تــؤدي أو تزدــد مــن إمكانیــة أي - 

خســارة أو تــدردب مــن أجــل أو المشــاردة فــي األلعــاب الرداضــیة التالمســیة حیــث 
دكون التالمس الجسماني بین الالعبین جزءا مقبوال من اللعب،  

أي مطاردات، ألعاب رداضیة أو أنشطة خطرة،  - 
االضــط اردات العقلیــة، العصــبیة أو العاطفیــة ودشــمل ذلــك علــى ســبیل المثــال ال - 

الحصـــر اضـــط اردات القلـــق النفســـي، اضـــط اردات األكـــل، االضـــط اردات النفســـیة، 
االضـــط اردات العاطفیـــة، اضـــط اردات الشخصـــیة، اســـتخدام المـــادة، االضـــط اردات 
الجســـــددة، اضـــــط اردات الفصـــــل، االضـــــط اردات الجنســـــیة النفســـــیة، اضـــــط اردات 

التوافق، االض اطردات العقلیة العضودة، التخلف العقلي والتوحد،  



الخدمات، اللـوازم، أو المعالجـة، دمـا فـي ذلـك أي فتـرة والدة فـي المستشـفى والتـي - 
لـم یــتم التوصــیة بهــا، اعتمادهــا والمصــادقة علیهـا علــى أنهــا الزمــة طبیــا مــن قبــل 

أي طبیب،  
التمـــــاردن البدنیـــــة الروتینیـــــة أو الفحوصـــــات األخـــــرى حیـــــث ال تكـــــون هنـــــاك أي - 

مؤش ارت موضوعیة أو ضعف في الصـحة االعتیاددـة، والفحوصـات التشخیصـیة 
المختبردــة أو فحوصــات األشــعة داســتثناء فــي حالــة أي إعاقــة مثبتــة عــن طردــق 

االتصال المسبق أو حضور أي طبیب،  
ال اجرحة االختیاردة أو التجمیلیة، داستثناء دنتیجة لحادث،  - 
األشیاء الشاذة الخلقیة والحاالت الناشئة أو الناجمة عن معالجة فتاق أو معالجـة - 

األسنان داستثناء األسنان الطبیعیة الجیدة حسبما تنتج عن اإلصادة،  
المصــــاردف المتكبــــدة فیمــــا یتصــــل داألقــــدام الضــــعیفة، الملتودــــة أو المســــحاودة، - 

مسامیر القدم، أ اجزء متصلبة أو غلیظة من الجلد، أو أظافر اصبع القدم،  
الغشاء الفاصل المنحرف، دما في ذلك االستئصال الجزئي المخـاطي لعضـو فـي - 

الجسم و/أو التصحیح ال اجرحي اآلخر له، 
عملیــــات زرع األعضــــاء التــــي تنــــافس المختصــــین الطبیــــین الــــذین دأخــــذون  فــــي - 

االعتبار العملیات االختباردة،  
العنادة الجیدة دالطفل دما في ذلك الفحوصات وعملیات منح المناعة،  - 
المعالجــة المــزودة فــي أي مستشــفى حكــومي أو الخــدمات التــي ال یــتم مــن أجلهــا - 

تقددم أي رسم،  
النظ اارت، العدسات الالصقة، وسائل السمع، والفحص دالنسبة لوصف الدواء أو - 

تجهی ازته، إال إذا تسببت اإلصادة دضعف اإلدصار أو السمع،  
الحمــــل ومــــیالد الطفــــل الناشــــئ عــــن ذلــــك، إجهــــاض أو مــــرض أعضــــاء األنثــــى - 

التناســـلیة ودافـــة الحـــاالت ذات الصـــلة، دمـــا فـــي ذلـــك الخـــدمات واللـــوازم المتعلقـــة 
بتشخیص أو عالج عدم اإلخصاب أو المشاكل األخرى ذات العالقة دعدم القدرة 
علـــى إنجـــاب طفـــل، الســـیطرة علـــى المـــیالد دمـــا فـــي ذلـــك اإلجـــراءات والوســـائل 

ال اجرحیة،  



الخسارة الناشـئة مـن أي نـوع أو الخسـارة المالیـة و/أو النفقـة غیـر المغطـاة دشـكل - 
محدد دشكل آخر،  

المشاردة في األنشطة المهنیة تحت األرض أو التي تتطلب استخدام متفج ارت،  - 
المعالجــة الوقائیــة، ودشــمل ذلــك علـــى ســبیل المثــال ال الحصــر أي تطعـــیم و/أو - 

منح المناعة،  
ـــة، األجهـــزة -  ـــع الحمـــل، وســـائل الج ارحـــة الترقیعی المصـــاردف المتعلقـــة بوســـائل من

الطبیة أو الوسائل االصطناعیة،  
المعالجة الطبیة المتخصصة بدون اإلحالة من أي طبیب،  - 
أي إجـ اـرءات تتعلــق داألســنان أو صــحة الفــم أو الحشــ وات أو التیجــان الصــناعیة - 

من المعدن النفیس،  
ـــر المحـــددة مـــن قبـــل أي -  ـــدة نتیجـــة للمعالجـــة االستقصـــائیة غی المصـــاردف المتكب

ار،   طبیب على أنها الزمة فو
اعت ازم المؤمن علیه المسمى على الهجرة،  - 
تقصیر أو إعسار الناقل الشائع،  - 
العمل الذي یتطلب عماال یدودین، خالف ما هو خارج الخدمة،  - 
القیــام دالعمــل علــى أســاس دائــم أو دموجــب عقــد والــذي هــو متقطــع، خــالف مــا هــو - 

أثناء الوجود في رحلة استمتاع وقت ال افرغ،  
أي إرهابي أو عضو في تنظیم إرهابي، تاجر مواد مخدرة، أو متعهد أسـلحة نوودـة، - 

كیماودة أو بیولوجیة،  
 

هــذه الوثیقــة الغیــة و داطلــة فــي حــال قیــام المــؤمن علیــه بتقــددم أي حقــائق مشــوهة عنــد 2- 
التقــدم دطلــب لهــذه الوثیقــة، ودشــمل ذلــك علــى ســبیل المثــال ال الحصــر، عمــر المــؤمن 

علیه المسمى.  
 
 

معلومات االتصال 
 



فـي حالـة االستفسـا ارت المتعلقـة دالتغطیــة، المنـافع، إج اـرء المطالبـات أو إدارة وتـولي الوثیقــة 
دمكنكم االتصال على  

 
دالنسبة الستفسارات المبیعات واالستفسا ارت األخ ر ى: االتصال علـى 8002700 أو إرسـال 

customer.service@fgb.ae بردد الكتروني إلینا على 
 

دالنســـبة للمطالبـــات: االتصـــال علـــى 9835 302 04/ 9903 302 04 أو إرســـال بردـــد 
nonmotorlaims@ae.rsagroup.comالكتروني إلینا على   
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