التأمين الجماعي على الحياة (بموجب بطاقات االئتمان)
(التمويل الشخص ي  -السالمي)

يسعدنا أن نرحب بك كشخص مشمول بتغطية التمويل الشخص ي من بنك أبوظبي األول لتتمتع بمزايا وثيقة التأمين
الجماعي على الحياة بموجب بطاقات االئتمان.

نرجو منك التفضل بقراءة التفاصيل حتى يتسنى لك فهم نطاق التغطية التأمينية املقدمة وشروطها وقيودها.

أهم مزايا النظام
تغطية عاملية على مدار 24ساعة لآلتي:
 الوفاة ألي سبب غير مستثنى.
 العجز الكلي الدائم (نتيجة لحادث أو ملرض)
 امللحق اإلضافي ملخاطر الحرب السلبية
التعريفات
ً
سنويا ،تنطبق التعريفات التالية ما لم يقتض السياق
لغرض هذه الوثيقة وهي وثيقة تأمين على الحياة قابلة للتجديد
خالف ذلك:
املزايا :تعني املزايا املحددة بموجب التغطية التأمينية املنصوص عليها في هذه البوليصة.
املستفيد :يعني املستفيد (املستفيدون) الذي يعينه املشترك في هذه البوليصة للحصول على املزايا املقررة بموجب هذه
البوليصة.
الشركة /شركة التكافل :تعني شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع) ،والتي تتولى عمليات التكافل كوكيل
ً
للمشتركين مقابل رسوم الوكالة النقدية وتستثمر املساهمات كمضارب مقابل الحصة املتفق عليها مسبقا في الربح الفعلي
لالستثمار.
املساهمات :تعني املبلغ الذي يدفعه املشترك كتبرع لصندوق التكافل.
التغطية التأمينية /الغطاء التأميني :تعني نطاق التغطية التكافلية التي يتكبدها الوكيل بموجب هذه البوليصة.
مبلغ التغطية التأمينية :يعني الحد األقص ى ملبلغ املزايا و/أو الحد املذكور في هذه البوليصة فيما يتعلق باملزايا املشمولة
بالتغطية بموجب هذه البوليصة املشمول بالتغطية التأمينية من صاحب البوليصة والذي ُمنح تمويل التغطية التأمينية
بموجب اتفاقية واستوفى شروط األهلية واالستحقاق املقررين بموجبها.

صاحب البوليصة /املؤمن له :يعني املؤسسة املالية التي تمنح التمويالت املشمولة بالتغطية التأمينية لألشخاص
املشمولين بالتغطية التأمينية .ولصاحب البوليصة حقوق والتزامات معينة نصت عليها هذه البوليصة ،ويمكن ً
أيضا
معاملته كمشترك بقدر التزامه بدفع املساهمات أو أي جزء منها من موارده الخاصة.
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية :تعني لجنة من علماء الشريعة املستقلين املشهورين الذين تعينهم الشركة لتقديم املشورة
والتوجيه بشأن األمور املتعلقة بالشريعة.
املضاربة :يعني عقد مبرم بين الطرفين يساهم بموجبه أحد هذين الطرفين (رب املال – املشترك) بمبلغ معين من رأس املال
(رأس مال املضاربة  -املساهمات) واآلخر (املضارب  -الشركة) يستغل خبرته في إدارة رأس مال املضاربة .ويستثمر املضارب
ً
مبلغ أس مال املضاربة وعليه يتم تقاسم األرباح فيما بينهما ً
وفقا لنسب توزيع األرباح املتفق عليها مسبقا.
ر
حصة الشريك العامل (املضارب) :تعني حصة الشركة في ربح املضاربة ،وهي إما محددة في امللحق أو معلنة في فروع
الشركة.
املشترك :يعني الشخص (الطبيعي أو املعنوي) املشترك الذي يدفع في املساهمات.
حامل الوثيقةُ :يقصد به حامل الوثيقة مع حقوق والتزامات معينة  ،على النحو املنصوص عليه في هذه السياسة  ،والذي
يمكن ً
أيضا معاملته على أنه مشارك في حدود التزامه بدفع املساهمات أو أي جزء منها من موارده الخاصة.
ً
استنادا إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية ،وخاصة مبادئ التكافل ،بما في ذلك املالحق
البوليصة :تعني هذه البوليصة املصاغة
وكذلك الشروط واالستثناءات واملوافقات ونماذج الطلبات املرفقة (إن وجدت).
امللحق :تعني امللحق و/أو الشهادة التي تحتوي على الرسوم التي ستفرضها الشركة على املشترك (من املساهمات) وأي
تفاصيل أخرى متعلقة بهذه البوليصة.
الشريعة :تعني قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية التي تفسرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

ً
موجودا في صندوق التكافل تحت إشراف
حساب الفائض يعني الحساب الذي تجريه الشركة لتحديد ما إذا كان الفائض
وتوجيهات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
صندوق التكافل :يعني املبلغ اإلجمالي للمساهمات والذي تديره الشركة على أساس التكافل كوكيل (الوكيل) ،وتستثمره
الشركة كشريك عامل (املضارب) ،ويتم دفع مزايا التأمين من هذا الصندوق.
الوكالة (عقد الوكالة) :يعني العقد املبرم فيما بين طرفين وبموجبه يقوم أحد الطرفين (رب املال  -املشترك) بتعيين اآلخر
(الوكيل  -الشركة) إلدارة وتشغيل عمليات التكافل نيابة عن رب املال .ويحق للوكيل الحصول على رسوم وكالة ثابتةً ،
سواء
ً
ً
إجماليا أو نسبة مئوية متفق عليها من املساهمات.
كان ذلك مبلغا
رسوم الوكالة :تعني رسوم الوكالة التي تستقطعها الشركة من املساهمات املحددة في امللحق والتي تخضع للتغيير من قبل
الشركة في بداية كل سنة مالية جديدة وفق ما يتم نشره في فروع الشركة.
الحادث يعني الوفاة /العجز الذي يصيب الشخص املشمول بالتغطية التأمينية خالل فترة التأمين عن طريق ،بشكل منفرد
ومباشر ،وسائل خارجية عنيفة غير متوقعة وال يمكن نسبها إلى إصابة الشخص املشمول بالتغطية التأمينية لذاته أو
انتحاره.
االتفاقية تعني اتفاقية فترة التمويل املبرمة في تاريخ هذه البوليصة أو بعدها ،بين صاحب البوليصة والشخص املشمول
بالتغطية التأمينية.
التمويل األساس ي يعني ،فيما يتعلق باالتفاقية ،مبلغ التمويل الذي يتم صرفه إلى الشخص املشمول بالتغطية التأمينية
بموجب تلك االتفاقية بخصوص أمواله الشخصية فقط.
الصابة الجسدية تعني اإلصابة الجسدية التي:
(أ) تلحق بالشخص املشمول بالتغطية التأمينية خالل فترة التأمين.
(ب) تنتج عن حادث ،و

(ت) تنتج فقط وبشكل مستقل عن أي سبب باستثناء املرض الناتج مباشرة عن العالج الجراحي أو الطبي الذي
تقتضيه تلك اإلصابة ،أو عجز الشخص املشمول بالتغطية التأمينية خالل ً 90
يوما من تاريخ الحادث الذي
تسبب في هذه اإلصابة.
املعلومات السرية تعني جميع املعلومات املتعلقة بالطرف املفصح أو األطراف ذات الصلة أو أي شخص مشمول بالتغطية
التأمين /عضو مؤمن له فيما يتعلق بالبوليصة والتي يقدمها الطرف املفصح أو أي من األطراف ذات الصلة أو أي شخص
مشمول بالتغطية التأمين /عضو مؤمن له للطرف املتلقي ،بأي شكل من األشكال ،وتتضمن املعلومات السرية املعلومات
ً
املقدمة شفهيا وأي مستند أو ملف إلكتروني أو أي طريقة أخرى من طرق نسخ املعلومات أو تسجيلها وقد تحتوي على هذه
ُ
ُ
املعلومات أو تستاق منها أو تنسخ منها ،على أال تشمل املعلومات السرية املعلومات التي:
علما ً
(أ) تكون أو تصبح ً
عاما إال ما جاء نتيجة مباشرة أو غير مباشرة ألي إخالل من جانب الطرف املتلقي بهذه
البوليصة؛ أو
(ب) حددها الطرف املفصح أو مستشاريه وعرفها ً
كتابيا في وقت التسليم على أنها غير سرية؛ أو
(ج) كانت معروفة للطرف املتلقي قبل تاريخ قيام الطرف املفصح أو أي من الشركات التابعة له أو مستشاريه
باإلفصاح عنها للطرف املتلقي أو حصل عليها الطرف املتلقي بشكل قانوني بعد ذلك التاريخ ،وفي كلتا الحالتين،
وبقدر علم ومعرفة الطرف املتلقي ،لم يتم الحصول عليه باملخالفة بأي التزام بالسرية أو بعدم مراعاة االلتزام
بالسرية.
ُ
الوفاة تعني الوفاة ألي سبب باستثناء ما ذكر في قائمة االستثناءات الواردة في هذه البوليصة.
يخضع تاريخ سريان التأمين لشروط األهلية واالستحقاق الواردة في هذه البوليصة ،ويعني تاريخ االتفاقية وعند قيام
صاحب البوليصة بصرف التمويل إلى الشخص املشمول بالتغطية التأمينية.
امللحق التكميلي يعني املستند الصادرة عن الشركة بتعديل أو شرح شروط وأحكام هذه البوليصة ويقد ُيلحق أو يرفق بها.

األشخاص املؤمن عليهم  /األعضاء املؤمن عليهم يعني العمالء و  /أو موظفي حامل الوثيقة الذين تم منحهم التمويل املغطى
بموجب اتفاقية والذين يستوفون شروط األهلية املذكورة أدناه.
االتفاقيات الجديدة مع املؤمن عليهم تعني االتفاقيات التي تم إبرامها بعد تاريخ بدء هذه البوليصة.
رصيد التمويل املستحق يعني فيما يتعلق باالتفاقية مبلغ مديونية الشخص املشمول بالتغطية التأمينية من صاحب
البوليصة بموجب هذه االتفاقية .يشمل هذا املبلغ األرباح التراكمية (حتى  3أشهر في حالة الوفاة و 6أشهر في حالة العجز
الكلي الدائم) بعد تاريخ الوفاة  /العجز ،بشرط أن ُيحتسب هذا الربح املستحق عند دفع املساهمة.
العجزالكلي الدائم يعني أن الشخص املشمول بالتغطية التأمينية ،في رأي املسؤول الطبي لدى الشركة أو املجلس الطبي
لدى وزارة الصحة اإلماراتية أو ما يعادلها في هيئة الصحة بدبي ،غير قادر ً
تماما بسبب املرض أو الحادث على مزاولة مهنته
ً
ً
أو أي وظيفة أخرى يكون مؤهال لها بشكل معقول وفقا ملؤهالته أو التدريب الذي تلقاه .لن تكون الشهادة نهائية وتحتفظ
الشركة بالحق في إعادة تقييم نسبة العجز بما يشمل إعادة إجراء الفحص الطبي على نفقتها.
فترة التأمين تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ البدء بشرط أن تكون املساهمة قد تم دفعها بالكامل ،ومع مراعاة شرط ضمان
دفع املساهمات.
حامل الوثيقة َّ /
املؤمنُ :يقصد به املؤسسة املالية التي تمنح التمويالت املغطاة لألشخاص املؤمن عليهم.
ً
الحالة املوجودة مسبقا تعني أي حالة جسدية طلب الشخص املشمول بالتغطية التأمينية الحصول على املشورة الطبية
أو االستشارة أو العالج بخصوصها قبل بدء التغطية التأمينية.
الشخص املعني يعني ،فيما يتعلق بمنشأة ،مسؤوليها ومديريها وموظفيها ومستشاريها املهنيين ومدققيها.
املرض يعني املرض الذي يظهر في ،أو بعد ،تاريخ االتفاقية أو تاريخ امللحق التكميلي لهذه البوليصة أيهما يأتي ً
الحقا.

في هذه البوليصة ،تفسر الكلمات والعبا ات املشابهة للتعريفات الواردة هنا أو في أي ملحق مرفق بهذه البوليصة ً
وفقا لتلك
ر
التعريفات وتشمل صيغة املفرد صيغة الجمع وتشمل صيغة املذكر صيغة املؤنث والعكس صحيح ،ما لم يقتض السياق
خالف ذلك.
نطاق التغطية
مع مراعاة الشروط واألحكام الواردة في هذه البوليصة ،ستقوم الشركة بتعويض العضو املشمول بالتغطية التأمينية على
النحو املنصوص عليه فيما يلي:
الوفاة ألي سبب
ً
ً
مخصوما
في حالة وفاة شخص مشمول بالتغطية التأمينية ،ستدفع الشركة لصاحب البوليصة مبلغا يساوي مبلغ التأمين،
ً
منه أي أقساط شهرية تدفع في آخر الشهر ،ولكنه شامال األقساط املؤجلة بموجب جميع اتفاقيات املؤمن لهم.
مزايا تأمين العجزالكلي الدائم:
ً
إذا أصيب الشخص املشمول بالتغطية التأمينية بعجز كلي دائم وكان مؤهال لتلقي هذه املزية ،فستدفع الشركة لصاحب
ً
البوليصة مبلغا يساوي مبلغ التأمين في حينه ،أي في تاريخ وقوع الحادث أو تشخيص املرض ،بموجب االتفاقيةُ ،ويحتسب
وفق شروط صاحب البوليصة السارية في حينه بخصوص السداد املبكر (باستثناء رسوم السداد املبكر) ولكنه يشمل
األقساط املؤجلة .في حالة وجود مطالبة بالتعويض عن العجز الكلي الدائم ،يستخدم مبلغ التمويل املستحق حسب آخر
ً
إقرار شهري قبل تاريخ وقوع العجز لتحديد مبلغ التأمين املحتمل دفعه (بدال من املبلغ املستحق املطبق في نهاية فترة 6
أشهر) .بعد دفع مزايا العجز الكلي الدائم تتوقف جميع التأمينات املتعلقة بذلك الشخص املشمول بالتغطية التأمينية
وتبرأ ذمة الشركة بالكامل.

شرط االختفاء:

يخضع االختفاء للصيغة التالية :بعد انقضاء فترة اثني عشر ً
شهرا وفحص جميع األدلة املتاحة  ،هناك سبب الفتراض وفاة
الشخص املؤمن عليه نتيجة إصابة جسدية مغطاة بموجب هذا التأمين  ،واختفاء يعتبر الشخص املؤمن عليه مطالبة
بدفع تعويض الوفاة بموجب هذه الوثيقة .إذا تم العثور في أي وقت بعد دفع املطالبة على أن الشخص املؤمن عليه على
قيد الحياة  ،فسيتم رد أي مبلغ تم دفعه على هذا النحو إلى الشركة على الفور
ملحق الحرب السلبية والرهاب التقليدي
نطاق التغطية
من املسلم به ،بصرف النظر عن شروط وأحكام عقد البوليصة األساسية ،أن الشركة ستغطي العضو املؤمن عليه في
التأمين الجماعي ضد الوفاة والعجز الكلي الدائم (حادث) الذي يقع نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للحرب واإلرهاب ،إذا لم
ً
ً
يكون العضو املؤمن عليه مشاركا نشطا .يشمل مصطلح "الحرب" على سبيل املثال ال الحصر:
ُ
الغزو أو األعمال التي يرتكبها األعداء األجانب (سواء أعلنت الحرب أم ال) أو األعمال العدائية أو الحرب األهلية أو األحكام
العرفية أو إعالن حالة الحصار أو أي من األحداث أو األسباب التي تحدد إعالن األحكام العرفية أو اإلبقاء عليها أو حالة
ً
ً
سياسيا) أو التمرد أو العصيان أو
(عسكريا أو
الحصار أو العصيان املدني أو التعبئة العامة أو الثورة أو اغتصاب السلطة
الشغب أو االضطرابات املدنية أو املؤامرة أو اإلضراب أو النهب أو أي نوع من املقذوفات العسكرية أو املتفجرات بما في
ذلك املركبات أو األجسام املفخخة أو قذائف املدافع أو الصواريخ أو غيرها من أسلحة الحرب ،أيا كان مصدرها ونوعها،
ً
عضوا في منظمات أو أحزاب سياسية أو عسكرية أو شبه عسكرية أم ال
وأي عمل غير قانوني يرتكبه فرد مسلح سواء كان
وسواء كان يعمل نيابة عنهم أو نيابة عن أي منظمات أخرى.
يعني مصطلح "اإلرهاب" املستخدم هنا أي نشاط يستوفي كال البندين التاليين:
أ) أي نشاط ينطوي على عمل عنيف أو فعل يشكل ً
خطرا على حياة اإلنسان أو املمتلكات أو البنية التحتية املادية
أو غير املادية ،مما يتسبب في إلحاق الضرر باملمتلكات أو إصابة األشخاص ،أو التهديد بذلك؛ و

ب) يبدو أنه يهدف إلى ترهيب السكان املدنيين أو إكراههم أو تحريضهم أو إلحاق خسائر اقتصادية أو تعطيل أي
قطاع من االقتصاد املحلي أو الوطني أو العاملي؛ أو ممارسة التأثير أو التحريض أو الترهيب أو اإلكراه ضد سياسة
الحكومة أو سلوكها بأي وسيلة ،بما في ذلك الدمار الشامل والقتل والخطف واالختطاف وأخذ الرهائن.
تقتصر مسؤولية الشركة بموجب هذا امللحق في أي وقت على املزايا مستحقة الدفع في وقت وفاة  /عجز املؤمن عليه،
بشرط أال تتجاوز هذه املزايا الحد األقص ى املوضح في البوليصة األساسية .إن مصطلح "مشارك نشط" في العمليات شبه
ً
ً
عضوا نشطا في القوات العسكرية ،مثل الجيش أو القوات البحرية أو القوات الجوية أو الجيش اإلقليمي أو
الحربية يعني
الشرطة أو أي قوات خاصة أخرى تضعها الحكومة أو السلطات العامة األخرى للدفاع عن القانون والنظام في حالة الحرب
أو العملية الحربية ،أو أي شخص آخر يحمل السالح ً
مؤديا لدور نشط أو دفاعي .يشمل مصطلح "مشارك نشط" على
سبيل املثال ال الحصر ،املشاركة في قوى املعارضة في النزاعات واالضطرابات املدنية والثورة والتمرد أو أي وضع مماثل.
استثناءات مخاطرالحرب السلبية والرهاب:
ً
استثناء مما سبق ،لن يتم تطبيق هذا التمديد ولن يتم دفع أي مزية إذا كان العضو (األعضاء) املؤمن عليه ،في وقت حدوث
ذلك ،بشكل مباشر أو غير مباشر:
ً
ً
 -1مشاركا نشطا في أي من األحداث املذكورة أعاله،
ً
مسلحا أم ال،
 -2انخرط في أي شجار أو نزاع سواء كان
 -3يقاوم االعتقال،
عضوا في أي قوة مسلحة أو يخدم في أي قوة مسلحة أو ً
ً
فردا في أي من خدمات الشرطة أو األمن أو الحراسة
-4
الشخصية،
ً
مسافرا إلى بلد أو منطقة ينصح مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث التابع للحكومة البريطانية بعدم "السفر"
-5
إليه؛ أو

 -6ظل في بلد أو منطقة ألكثر من ً 28
يوما من تاريخ تغيير الحالة التي نصحت فيها وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
بالحكومة البريطانية بعدم "السفر" هناك؛ أو
ً
مسافرا إلى بلد أو منطقة ينصح مكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث التابع للحكومة البريطانية "بعدم
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السفر إليها إال للضرورة" وظل هناك ملدة تزيد عن ً 28
يوما من تاريخ تغيير الحالة أو تاريخ السفر؛
 -8العراق وإيران وأفغانستان وفلسطين واليمن وليبيا وسوريا وأي دولة كانت تشهد ً
حربا أو عمليات شبيهة بالحرب،
يوما بعد اندالع الحرب أو العمليات شبه الحربية .من املسلم به ً
بحيث ظل املؤمن عليه ألكثر من ً 28
أيضا أن
ً
ً
مبلغ التأمين لن يكون مستحق الدفع إذا كان املؤمن عليه مشاركا نشطا في أي من األحداث املذكورة أعاله وإذا
ً
مسافرا إلى بلد بعد إعالن الحرب في ذلك البلد أو بعد االعتراف به كمنطقة حرب أو توجد به
كان املؤمن عليه
عمليات شبيهة بالحرب.
إذا ادعت شركة التأمين بأن هذا التأمين ال يغطي أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو مصاريف بسبب هذا االستثناء ،فإن عبء
إثبات العكس يقع على عاتق املؤمن عليه.
شروط األهلية
 يحصل األعضاء املؤهلون على تمويل شخص ي ً
وفقا ملحافظ التمويل املذكورة في امللحق.
 ينبغي أن يكونوا على رأس عملهم ويمارسونه بنشاطه.
ً
تطبيقا ً
صارما.
 يجب تطبيق األهلية املالية
 يجوز تغطية موظفي البنك ً
أيضا إذا كان لديهم تمويل شخص ي من البنك.
ً
 سيكون الشخص املشمول بالتغطية من حامل البوليصة مؤهال للتأمين بموجب هذه الوثيقة فيما يتعلق بأي
ً
اتفاقية جديدة مع املؤمن عليهم يتم إبرامها بعد إتمام االتفاقية .لن يتجاوز التمويل األساس ي مبلغا على النحو
املحدد في جدول هذه السياسة  ،باإلضافة إلى أي ربح قائم حتى تاريخ الوفاة  /العجز ولكن ال يتجاوز ثالثة أشهر

 يجب أن يكون الشخص املشمول بالتغطية التأمينية في تاريخ االتفاقية:
 oقد بلغ من العمر على النحو املحدد في حدود العمر في جدول هذه السياسة"
 oمقيم في "على النحو املحدد في الحدود الجغرافية في جدول هذه السياسة"
يجوز التأمين على الشخص املؤهل بأكثر من اتفاقية واحدة في نفس الوقت على أن يكون الحد األقص ى إلجمالي التمويالت
املقررة بموجب جميع اتفاقيات املؤمن ال تتجاوز الحد األقص ى ملبلغ التأمين على النحو املحدد في جدول هذه السياسة.
ستغطي هذه البوليصة االتفاقيات التي تم البدء بها قبل تاريخ بدء هذه البوليصة ،سواء منفردة أو مع اتفاقيات جديدة
مع املؤمن عليهم ،بصرف النظر عن مبلغ التمويل املبدئي الحالي ،أو بصرف النظر عن الرصيد الحالي املستحق ،بشرط أال
يتجاوز املبلغ اإلجمالي املستحق بموجب هذه البوليصة سواء بالنسبة لالتفاقية الفردية املبدئية الحالية أو مجموع
االتفاقيات ألي شخص مشمول بالتغطية التأمينية على النحو املحدد في جدول هذه السياسة باإلضافة إلى األرباح املتراكمة
الخاضعة لشروط هذه السياسة.
الحد األقص ى ملبلغ التأمين:
الوافدون 2،000،000 :درهم إماراتي
مواطني دولة اإلمارات في اإلمارات العربية املتحدة والكويت  /مواطني اإلمارات العربية املتحدة في الكويت 5،000،000 :درهم
إماراتي.
الفترة القصوى للتمويل
عمالء البنك
الوافدونً 96 :
شهرا
مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة والكويت /مواطنو اإلمارات في الكويتً 240 :
شهرا

موظفو البنوكً 84 :
شهرا ( 15سنة للتمويل املنزلي)
العمر املحدد
منفعة الوفاة
عند  18عا ًما

الحدود العمرية
الحد األدنى للعمر
االنضمام
الحد األقصى للعمر عند  70عا ًما
المطالبة

منفعة العجز
 18عا ًما
 65عا ًما

حدود التغطية املجانية ومتطلبات التأمين:
 2،500،000درهم إماراتي  /حتى سن ً 65
عاما
من  2،500،001درهم  3،500،000 -درهم إماراتي :يخضع إلقرار الصحة الجيدة
من  3،500،001درهم  5،000،000 -درهم إماراتي :يخضع لالكتتاب الطبي
ً
بناء على مراجعة املستندات األولية  ،تحتفظ الشركة بالحق في طلب أدلة اكتتاب إضافية.
سيحتاج األعضاء املشمولين بالتغطية التأمينية املتجددة إلى تقديم دليل على قبول التأمين في وقت املطالبة.
بالنسبة للتمويالت الجديدة ،في حالة تراكم التغطية التأمينية عبر منتجات مختلفة ،يتم اعتبار إجمالي مبلغ التأمين في
التأمين.
إنهاء التغطية التأمينية:
ينتهي التأمين املنصوص عليه في هذه البوليصة ألي شخص مشمول بالتغطية التأمينية فيما يتعلق باالتفاقية فور وقوع
أي حدث واحد أو أكثر مما يلي:
 تاريخ انتهاء البوليصة.

 تاريخ إغالق الحساب.
 التاريخ الذي ينتهي فيه التزام الشخص املشمول بالتغطية التأمينية بموجب االتفاقية ،أو يتم التنازل عنه أو نقله
إلى طرف ثالث.
 التاريخ الذي يبلغ فيه الشخص املشمول بالتغطية التأمينية الحد األقص ى للعمر املحدد في امللحق.
 تاريخ دفع مطالبة التعويض عن الوفاة أو العجز.
 عدم قيام صاحب البوليصة بدفع املساهمات عن الشخص املشمول بالتغطية التأمينية\
 عدم التمويل حين تتجاوز فترة عدم السداد  6أشهر.
قائمة االستثناءات
استثناءات عامة
ُ
بالنسبة للوفاة  ،تستثنى جميع األسباب ( )DACمن عواقب:
ُ
 .1ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الحرب أو الغزو أو عمل العدو األجنبي أو األعمال العدائية (سواء أعلنت
الحرب أم ال) أو الحرب األهلية أو التمرد أو الثورة أو التمرد أو القوة العسكرية أو املغتصبة أو الشغب أو اإلضراب أو
التمرد أو األحكام العرفية أو الدولة الحصار أو أي من األحداث أو األسباب التي تحدد إعالن أو الحفاظ على األحكام
العرفية أو حالة الحصار  ،أو أي من األحداث أو األسباب التي حددت إعالن أو الحفاظ على األحكام العرفية والعنف
والنهب والنهب أو النهب واإلرهاب  ،املشاركة الفعالة في اإلرهاب والحرب مستبعدة تماما
يشارك املؤمن عليه أو يشارك في أي عملية بحرية أو عسكرية أو جوية
الخدمة العسكرية :ملواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة املؤمن عليهم بموجب هذه البوليصة أثناء الخدمة العسكرية
اإلجبارية  ،يغطي هذا التأمين "حوادث القدر" عندما يكون املؤمن عليه خارج الخدمة أو في الخدمة العادية (املهام اإلدارية

 ،والتدريب املتعلق بالرياضات الروتينية  ،وممارسة الرياضة باستثناء الذخيرة الحية واملتفجرات واأللعاب املثيرة) ً
بعيدا
عن ساحة املعركة واملناورات العسكرية أو املهام العسكرية املرتبطة بالقتال العسكري (مثل التدريب على املهام العسكرية
الحية في الحرب أو املواقف الشبيهة بالحرب)
 .2أي شخص مؤمن عليه أثناء قيامه بأي فعل غير مشروع
ُ - 3يستثنى من التغطية أي مطالبة تنشأ عن االندماج النووي أو االنشطار النووي أو التلوث اإلشعاعي و  /التلوث الكيميائي
البيولوجي الذري نتيجة لإلرهاب
 .4االستبعاد الوبائي واملبادئ التوجيهية لالكتتاب تنطبق فقط على املوارد املالية الجديدة
• ال ينطبق هذا االستثناء على األعضاء حتى سن ( 64عمر آخر عيد ميالد) حتى مبلغ مؤمن عليه يبلغ  2،500،000درهم
إماراتي
• بالنسبة لألفراد الذين تزيد أعمارهم عن ً 65
عاما  ،سيتم تطبيق االستبعاد الوبائي
• بالنسبة لألعضاء الذين تقل أعمارهم عن ً 65
عاما  ،سيتم تطبيق استثناء الوباء على مبلغ التأمين الذي يزيد عن
 2،500،000درهم إماراتي
• استبعاد الوباء  /الجائحة بغض النظر عن أي ش يء وارد في هذه الوثيقة على عكس ذلك  ،ال تغطي هذه الوثيقة أي مطالبة
أو خسارة أو مصروفات ناشئة عن أو ناتجة عن أو ناجمة عن أو تساهم  ،بشكل مباشر أو غير مباشر  ،في أي حالة طبية
أو تدهور أو مضاعفات مرتبطة إلى  COVID 19 / SARS-CoV-2أو أي مرض وبائي أو وبائي آخر "
بالنسبة للعجز ،باإلضافة إلى ما سبق  ،سيتم استبعاد عواقب:
 .5العجز الذي تسببها أو ساهم في حدوث الحمل أو الوالدة أو مضاعفاتها خالل ثالثة ( )3أشهر تقويمية من التاريخ املتوقع
للوالدة .ال ينطبق هذا االستثناء على املطالبات بموجب إعانة الوفاة.

كليا أو ً
 .6العجز الناتج ً
جزئيا عن إصابات متعمدة ذاتية  ،أو نتيجة الستهالك الشخص املؤمن عليه لألدوية (بخالف تلك
األدوية التي تم الحصول عليها بحرية وبشكل قانوني) بدون وصفة طبية  ،ما لم يتم تناولها بأكثر من الجرعة املوص ى بها ،
بخالف ذلك تحت إشراف ممارس طبي مؤهل.
 .7لن يتم دفع أي مزايا بموجب هذه السياسة إذا كانت اإلعاقة  ،في رأي الشركة  ،ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر  ،أو
تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن متالزمة نقص املناعة املكتسبة (اإليدز) أو اإلصابة بأي فيروس نقص املناعة البشرية
(. )HIV
كليا أو ً
 .8اإلعاقة الناتجة ً
جزئيا عن املشاركة املهنية أو التدريب ألي منها
 .9الرياضة أو املنافسة الخطرة أو الخطرة أو الركوب أو القيادة في أي شكل من أشكال السباق أو املنافسة
كليا أو ً
 .10العجز الناتج ً
جزئيا عن الطيران أو الطيران الشراعي أو أي شكل من أشكال الرحلة الجوية بخالف مسافر يدفع
أجرة لشركة طيران أو خدمة تأجير معترف بها.
 .11مطالبات اإلعاقة املتعلقة أو الناشئة عن االضطرابات النفسية والعصبية

بند العقوبات
ال تعتبر أي شركة تأمين أنها توفر التغطية ولن تكون أي شركة تأمين مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي مزايا بموجب
هذه الوثيقة إذا أدى توفير هذه التغطية أو دفع هذه املطالبة أو توفير مثل هذه امليزة إلى تعريض شركة التأمين ألي عقوبة
أو حظر أو قيد بموجب قرارات األمم املتحدة أو العقوبات التجارية أو االقتصادية أو القوانين أو اللوائح الخاصة باالتحاد
األوروبي أو فرنسا أو أملانيا أو اإلمارات العربية املتحدة على النحو املرفق بالبوليصة.
إثبات الخسارة أو استحقاق املزايا:

يجب تقديم إشعار خطي بأي مطالبات تتعلق بالوفاة أو العجز ووافية لتحديد الشخص املشمول بالتغطية إلى الشركة
على الفور أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك قدر اإلمكان واملعقول .بعدها ستقدم الشركة النماذج الالزمة لتقديم الدليل
على استحقاق املزايا .يجب تقديم اإلثباتال خطي الستحقاق املنفعة في أي حال من األحوال إلى الشركة في مكتبها الرئيس ي
(شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين ،ص.ب 157 .دبي ،اإلمارات العربية املتحدة) خالل ً 90
يوما بعد وقوع الوفاة
أو العجز.
السجالت واملعلومات:
يقوم صاحب البوليصة ً
بناء على طلب الشركة بما يلي- :
(أ) تزويد الشركة باملعلومات التي تطلبها الشركة بشكل معقول فيما يتعلق باألشخاص املشمولين بالتغطية واالتفاقية
التي أبرمها األشخاص املشمولين بالتغطية مع صاحب البوليصة.
(ب) تزويد الشركة بالسجالت ذات الصلة بصاحب البوليصة والتي تطلبها الشركة بشكل معقول فيما يتعلق
باألشخاص املشمولين بالتغطية ألغراض إدارة الشركة وتنظيمها للتأمين املتفق على توفيره بموجب هذه الوثيقة.

كيفية املطالبة
إشعارا ً
ً
خطيا إلى الشركة في
 )1عند وقوع حدث أدى إلى نشوء مطالبة بموجب هذه البوليصة ،يقدم حامل البوليصة
موعد اقصاه (ً )90
يوما من تاريخ الحدث.
ُ
 )2توجه أي من وجميع االتصاالت املتعلقة بمطالبة ما إلى العنوان التالي ،وذكرها لعناية قسم املطالبات بالشركة
• هاتف3873 2305 971+ :
• يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى InsuranceClaims@bankfab.com / Chitraleka.Mohan@bankfab.com

 )3سيتصل العضو املؤمن عليه أو ممثل العضو املؤمن عليه بالشركة ويقدم جميع مستندات املطالبة املعمول بها التي
يبلغه بها قسم املطالبات بالشركة.
الجراءات العامة لتقديم املطالبات
فيما يلي إجراءات معالجة املطالبات املقررة بموجب هذه البوليصة:
ُ -1يقدم إشعار خطي إلى الشركة فور وقوع حادث  /وفاة  /إصابة  /مرض قد يؤدي تقديم مطالبة بموجب البوليصة.
ً
متضمنا التفاصيل األساسية شاملة تاريخ الوفاة  /الحادث  /املرض ونوع املزايا املطالب بها،
ُ -2يقدم هذا اإلخطار
هذا بجانب اسم العضو املؤمن عليه الذي تم تقديم املطالبة بشأنه.
 -3عند استالم إشعار املطالبة ،ستقوم الشركة باآلتي:
 تسجيل املطالبة وتخصيص رقم مطالبة ،ليتم ذكر ذلك الرقم في جميع املراسالت الالحقة املتعلقة بتلك
املطالبة.
 إبالغ العضو املؤمن عليه برقم املطالبة وطلب املستندات التي تعتبر الزمة ومعقولة ملعالجة املطالبة.
 -4عند استالم املذكورة ً
سلفا ،يجب تقديم استمارة املطالبة كاملة من جميع النواحي إلى الشركة مع جميع
املستندات الداعمة املطلوبة.
 -5عند استالم املطالبة املوثقة من املؤمن عليه ،تخطره الشركة بأي مستندات أخرى مطلوبة إلثبات املطالبة أو بدء
إجراءات تسوية املطالبة.
 -6بالنسبة لجميع املطالبات الصحيحة مستحقة الدفع ً
وفقا لشروط وأحكام هذه البوليصة ،ستقوم الشركة
بإصدار إيصال التسوية الكاملة والنهائية لها.
القائمة املرجعية للمستندات

أ) مطالبات التعويض عن الوفاة:
ً
ً
وموقعا من املخول بالتوقيع.
 )1نموذج املطالبة مستكمال
 )2تقرير الحادث (في حالة وقوع حادث) و(أصل) شهادة الوفاة.
 )3في حالة الوفاة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يجب أن تكون شهادة الوفاة األصلية الصادرة في
الخارج مصدقة من سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 )4تقرير التشريح (عند االقتضاء).
 )5تقرير الشرطة  -في حالة الوفاة بسبب حادث  /حادث مرور.
 )6تقرير طبي من مستشفى مع تشخيص مفصل وتاريخ املرض (في حالة الوفاة الطبيعية) وسبب الوفاة ،إذا
ً
مذكورا بوضوح في شهادة الوفاة.
لم يكن ذلك
ً
متضمنا صفحة التأشيرة (للوافدين).
 )7نسخة من جواز السفر
 )8نسخة من الهوية اإلماراتية (للمقيمين في دولة اإلمارات).
 )9نسخة من نموذج طلب التمويل.
 )10كشف التمويل الكامل (من تاريخ التمويل).
 )11نسخة من شهادة التأمين  /خطاب القبول من الشركة (إن وجد).
 )12نسخة من جدول مواعيد السداد.
 )13نسخة من التاريخ املالي  /تقرير االستفسار.
 )14أي مستندات أخرى تعتبر الزمة.

ب) مطالبات التعويض عن العجزالكلي الدائم (بسبب حادث  /مرض)
 )1تقرير.
 )2تقرير الحادث (في حالة وقوع حادث).
( )3أصل) تقرير طبي يؤكد الدرجة الدقيقة للعجز الدائم صادر عن اللجنة الطبية.
 )4تقرير الشرطة  -إذا كان العجز نتيجة حادث  /حادث مروري.
 )5تقرير طبي من مستشفى يبين التشخيص املفصل وتاريخ املرض (إذا كان العجز بسبب املرض) وسبب
العجز.
ً
متضمنا صفحة التأشيرة (للوافدين).
 )6نسخة من جواز السفر
 )7نسخة من الهوية اإلماراتية (للمقيمين في دولة اإلمارات).
 )8نسخة من نموذج طلب التمويل.
 )9كشف التمويل الكامل (من تاريخ التمويل).
 )10نسخة من شهادة التأمين  /خطاب القبول من الشركة (إن وجد).
 )11نسخة من جدول مواعيد السداد.
 )12نسخة من التاريخ املالي  /تقرير االستفسار.
 )13أي مستندات أخرى تعتبر الزمة.
الشروط املطبقة
 -1التأمين إلزامي لجميع املؤمن عليهم املؤهلين وال يوجد تمويل مماثل متوفر لدى املؤمن له بدون غطاء تأميني.

 -2في حال وجود بيانات كاذبة أو في حال عدم اإلفصاح أو التحريف من جانب الشخص املؤمن عليه فتصبح التغطية
التأمينية ملغية وكأنها لم تكن.
 -3إذا تجاوز مبلغ التمويل حد التغطية املجاني ،فعلى األشخاص املؤمن عليهم تزويد الشركة بأي معلومات قد تطلبها
الشركة (بما في ذلك تفاصيل الحالة الصحية) فيما يتعلق بالشخص املؤمن عليه نظير املزايا املقررة بموجب هذه
الوثيقة .قبل القبول ،يجوز للشركةً ،
وفقا لتقديرها الخاص ،أن تطلب من األشخاص املؤمن عليهم الخضوع
ً
قانونيا بالطريقة التي تراها الشركة مطلوبة أو مناسبة .تحتفظ أمام بالحق
لفحص طبي على يد ممارس طبي مؤهل
في رفض تقديم التغطية في الحاالت التي توجد فيها حاالت طبية شديدة السوء.
 -4يعتبر التزام األشخاص املؤمن عليهم بشروط هذه البوليصة وكذلك تعتبر صحة بيانات وإجابات األشخاص املؤمن
ً
ً
مسبقا لتحمل
عليهم في اإلقرار الصحي واملعلومات الجوهرية األخرى التي يقدمها األشخاص املؤمن عليهم شرطا
الشركة أي مسؤولية .إذا تغيرت الظروف التي تم فيها إبرام عقد التأمين بشكل جوهري دون موافقة خطية من
الشركة ،تصبح البوليصة باطلة وملغية .ينطبق هذا البند فقط على التمويل الذي يتجاوز حد التغطية املجانية.
 -5إذا كانت أي مطالبة مقدمة بموجب هذه البوليصة احتيالية بأي شكل من األشكال أو على غير أساس صحيح،
فستتم مصادرة جميع املزايا املقدمة بموجب هذه البوليصة فيما يتعلق بالعضو املؤمن عليه.
 -6تخضع هذه السياسة وتفسر ً
وفقا لقوانين إمارة أبوظبي واإلمارات العربية املتحدة .تخضع أي مطالبات و  /أو
نزاعات تنشأ عن هذه البوليصة أو تتعلق بها لالختصاص القضائي الحصري للمحاكم املختصة في إمارة أبوظبي.
 -7إن جميع املبالغ النقدية املحددة في هذه السياسة مقومة بعملة الدرهم ،ويشار إليه بالدرهم اإلماراتي.
 -8عند وقوع حدث أدى إلى نشوء مطالبة بموجب هذه البوليصة ،فعلى املمثل القانوني للعضو املؤمن عليه و  /أو
صاحب البوليصة تقديم إشعار خطي فوري إلى الشركة في موعد ال يتجاوز ً 90
يوما من تاريخ الحدث.
ً
 -9تغطي هذه البوليصة اتفاقيات التمويل اإلضافي رهنا بما يلي:

()1

الحدود وشروط األهلية املقررة بموجب هذه البوليصة.

()2

اإلجراءات الداخلية لصاحب البوليصة فيما يتعلق باتفاقيات التمويل اإلضافي.
 -10يتم تغطية جميع أنواع التمويالت التي يقدمها حامل الوثيقة ملوظفيها في دولة اإلمارات العربية املتحدة
والفروع الخارجية.

 -11ضريبة القيمة املضافة (الضريبة) :من املعلن صراحة ومتفق عليه بموجب هذه الوثيقة أنه إذا كانت ضريبة القيمة
املضافة مطبقة على مساهمة التأمين والرسوم األخرى املستحقة  /املدفوعة فيما يتعلق ببوليصة التأمين هذه بأثر
رجعي منذ بدايتها أو بأثر رجعي من تاريخ تنفيذ ضريبة القيمة املضافة ،تحتفظ شركة التأمين بحقها في تحصيلها
من املؤمن عليه بما يتماش ى مع قوانين ولوائح ضريبة القيمة املضافة الوشيك تطبيقها في دولة اإلمارات العربية
املتحدة.
 -12االمتثال القانوني :تقر األطراف وتقبل أنه ال يوجد في هذا العقد ما يمنع ًأيا من الطرفين من االمتثال ألية قوانين
ولوائح تتعلق بالتزاماتهما املقررة بموجب هذا العقد.
 -13شرط عدم القبول :يتم تمديد هذا الغطاء التأميني على أساس عدم القبول ،حسب اختيار حامل البوليصة وهو
ً
ليس بديال عن االمتثال للوائح التأمين املقبولة في املناطق املشمولة بالتغطية التأمينية .يقع على عاتق املؤمن عليه
مسؤولية ضمان االمتثال لهذه القواعد والقوانين واألنظمة ،حسب االقتضاء .سيتم إجراء  /إتمام جميع مدفوعات
املساهمات واملطالبات املطبقة داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط.
 -14من شروط هذا التأمين أن يكون املؤمن له /املؤمن عليه قد أفصحا للشركة ،قبل إبرام هذه البوليصة ،عن كل
ً
حقيقة جوهرية و  /أو ظرف كان معروفا لصاحب البوليصة ،ويعتبر صاحب البوليصة على علم بجميع الظروف
التي يجب أن تكون معروفة له في سياق العمل العادي .إذا لم يقم صاحب البوليصة بإجراء هذا اإلفصاح ،فيجوز
ً
جوهريا إذا كان من شأنه أن يؤثر على حكم شركة التأمين الحصيف في
للشركة إلغاء هذه البوليصة .يعتبر الظرف
تحديد املساهمة أو تحديد ما إذا كانت ستتحمل املخاطرة .ومن شروط هذه البوليصة ً
أيضا أن يقوم املؤمن عليه

بإخطار شركة التأمين أثناء سريان هذه البوليصة ،وقبل تجديدها وأثناء سريان كل تجديد ،بأي تغييرات في الحقائق
و  /أو الظروف الجوهرية التي قد تزيد من املخاطر التي تتحملها الشركة.
 -15إذا كانت أحد املطالبات املقدمة بموجب هذه البوليصة احتيالية بأي شكل من األشكال أو إذا تم تقديم أي بيان
كاذب أو استخدامه لدعمها ،أو إذا استخدم صاحب البوليصة أو أي شخص يتصرف نيابة عنه أي وسائل أو أجهزة
احتيالية للحصول على أي مزايا مقررة بموجب بوليصة التأمين هذه أو إذا كان الخسارة أو التلف أو الضرر ً
ناتجا
عن فعل متعمد أو بتواطؤ من املؤمن عليه ،يتم مصادرة جميع املزايا بموجب هذه البوليصة.
 -16كل بيان جوهري و  /أو معلومات جوهرية يقدمها صاحب البوليصة و  /أو وكيله إلى الشركة أثناء املفاوضات بشأن
البوليصة و  /أو التجديد ،قبل إبرام البوليصة و /أو التجديد (التجديدات) ،وأثناء سريان البوليصة و /أو التجديد،
ً
يجب أن يكون
صحيحا .إذا كان البيان الجوهري املذكور أعاله غير صحيح ،يجوز للشركة إلغاء البوليصة .يعتبر
ً
جوهريا إذا كان من شأنه أن يؤثر على حكم شركة التأمين الحصيف في تحديد املساهمة ،أو تحديد ما إذا
البيان
كانت ستتحمل املخاطرة أم ال.
 -17ال يعتبر البنك في أي وقت وكيال لـشركة أمان "مقدم خدمة التأمين" .ولكن يمكن التفاوض بشأن أي مطالبات أو
اعتراضات بشأن أي تغطية تأمينية مباشرة مع أمان ،أبوظبي ،من خالل مكاتب صاحب البوليصة.
 -18يحتفظ البنك بالحق ،في أي وقت ،في تغيير الشروط واألحكام واألسعار و  /أو رفض أو وقف أو إلغاء التغطية
التأمينية املطبقة دون إبداء أي سبب لذلك.

