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النخبة األساسى برایم القیاسي

التغطیة الطبیة في حاالت الطوارئ 1

300,000 200,000
150,000

(المرضى الداخلیین
والخارجیین)

150,000 المصروفات الطبیة للمرضى الداخلیین في
حاالت الطوارئ 1.1

✕ ✕ 50,000 50,000 النقل/إعادة التأھیل في حاالت الطوارئ في 
اإلمارات العربیة المتحدة 1.2

15,000 7,500 15,000 15,000 إعادة رفات الموتى إلى أوطانھم 1.3
5,000 3,000 1,000 500 العنایة باألسنان في حاالت الطوارئ 1.4

تغطیة مشقة السفر 2
1,000 500 1,500 500 فقدان جواز السفر ، رخصة القیادة ، الھویة

الوطنیة 2.1

4,000 2,000 فقدان حقائب السفر الشخصیة 2.2
500 300 فقدان األموال الشخصیة 2.3
✕ ✕ 5,000 اإللغاء أو اختصار الرحلة ✕ 2.4

لكل 6 ساعات 50 لكل 6 ساعات 50 1500
(بعد 12 ساعة) تأخیر الرحالت الجویة ✕ 2.5

تغطیات اختیاریة

100,000 100,000 115,000 115,000 االستقرار الطبي لكوفید - 19 والمصروفات
الطبیة 1

تحت نفقات الطوارئ 
الطبیة للمرضى الداخلیین

تحت نفقات الطوارئ 
الطبیة للمرضى الداخلیین اختیاري ✕ ریاضات المغامرة 2

300,000 250,000 ✕ ✕ اإلخالء الطبي في حاالت الطوارئ 3

V16092022

مالحظة: المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة إرشادیة فقط.
الغرض من ھذه الوثیقة ھو تقدیم مقارنة بین خصائص المنتج التي تقدمھا شركات التأمین المختارة. المزایا المدرجة في ھذه الوثیقة
لیست شاملة وقد یحتوي منتج التأمین على مزایا إضافیة غیر مدرجة في ھذه الوثیقة. تعتبر المعلومات والحدود الواردة ھنا إرشادیة

، وبالتالي ال یُقصد بھا أن تحل محل نصوص بولیصة التأمین ذات الصلة والتي قد تحتوي على شروط إضافیة ، وتخفیضات ،
وقیود ، واستثناءات ، واألحكام المتعلقة باإلنھاء باإلضافة إلى الحدود الفرعیة ، والتي یجب أن یراجعھا العمیل جمیعًا بعنایة. ال
ینبغي تفسیر ھذه الوثیقة على أنھا توصیة لشراء أي منتج تأمین. ال یُعد بنك رأس الخیمة الوطني )ش.م.ع( )"راك بنك"( الجھة

المصدرة لمنتج التأمین وال یقدم أي مشورة مالیة أو محاسبیة أو ضریبیة أو تنظیمیة أو قانونیة ، ویتم تقدیم المعلومات على أساس
"كما ھي" دون أي تمثیل أو ضمان من أي نوع فیما یتعلق بمنتج التأمین. ال یقبل بنك رأس الخیمة الوطني أو یتحمل أي مسؤولیة

أو التزام عن دقة أو محتوى أو اكتمال أو شرعیة أو موثوقیة المعلومات الواردة ھنا. یجوز لبنك رأس الخیمة الوطني سحب أي
عروض ترویجیة وعروض خاصة مدرجة ھنا أو تعدیلھا أو إلغاؤھا وفقًا لتقدیره المطلق في أي وقت ومن دون سابق إخطار.

المزایا
Noor Takaful

* مع قسط تأمین إضافي. جمیع المبالغ بالدرھم 

RAKINSURANCE

5,00010,000




