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MaxLifestyle

TERMS AND CONDITIONS

DEFINITIONS

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

Accident means a sudden, unexpected, unintentional and 
specific event caused solely and directly by violent, external and 
visible source which occurs during the period of insurance at an 
identifiable time and place.

AED means the lawful currency of the United Arab Emirates.

Bank means The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C), United 
Arab Emirates.

Beneficiary means any individual named by the Insured Person 
and as mentioned in the Certificate of Insurance to whom the 
benefits under the Policy would be paid in case of death of the 
Insured Person.Otherwise the benefits will be paid directly to the 
Insured Person. Beneficiaries can be spouse or children or parents 
or direct brothers or sisters and may also be a nonresident of 
UAE. If no beneficiaries are nominated by the Insured Person, 
such benefits shall be payable to the Insured Person’s legal heirs

Bodily Injury means an identifiable physical injury sustained 
during the period of insurance and caused by an Accident and 
solely and independently of any other cause excluding any 
disease, sickness or medical disorder, rendering the need for 
medical or surgical treatment due to such injury.

Common Carrier means 

a) A certified passenger aircraft provided by a commercial 
airline on a regular, scheduled flight and operated by a 
properly certified pilot flying between duly established and 
maintained airports; or 

b) A land or water conveyance licensed for transportation of 
passengers for hire;

An Air, land or water conveyance does not include: 

1. while driving, riding as a passenger in, boarding or alighting 
from a rental vehicle, unless the rental vehicle is rented 
by a licensed Common Carrier for the purpose of carrying 
passengers for hire;

2. While driving, riding as a passenger in, boarding or alighting 
from a taxi cab used for public transportation;

3. while driving, riding as a passenger in, boarding or alighting 
from an auto rental shuttle, hotel shuttle or parking lot 
shuttle that transports passengers off airport premises.

4. while driving, riding as a passenger in, boarding or alighting 
from a cruise ship.

5. while driving, riding as a passenger in, boarding or alighting 
from any conveyance that is used for sport, gamesmanship, 
contest and/or recreational activity, regardless if such 
conveyance is licensed, such as, but not limited to, race cars, 
bob sleds, hunting vehicles, sightseeing helicopters, fishing 
boats, parasailing/paragliding.

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

Certificate of Insurance means the schedule of benefits duly 
signed by the Company which includes the Policy number, the 
name of the Insured Person, the Commencement Date, Period 
of Insurance, Premium, Premium payment option, Benefit and 
Cover limits, Plan type selected, cover option and Beneficiary 

name. 

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

Country of Issuance means the country in which this Policy is 
issued or wherever used in this policy means the “United Arab 
Emirates”.

Date of Event means any of the following:

• In respect of Death the date of Death resulting from 
an Accident and/or Sickness happening on or after the 
Commencement Date and during the Period of Insurance.

• In respect of Involuntary Loss of Employment, the date of 
Notification served to the Insured Person on or after the 
Commencement Date and during the Period of Insurance.

Damage / Damaged means a physical harm to the property 
resulting in loss of value or the impairment of usefulness as a 
result of covered peril(s).

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

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

Excluded Activities means

. Aviation except for air travel,

. Diving necessitating the use of breathing apparatus,

. Hang gliding,

. Hunting, racing or any other competition on horseback,

. Mountaineering,

. Parachuting,

. Racing on wheels,

. Rock or cliff climbing,

. Sport as a professional,

. Use of woodworking machinery for business purposes,

. Winter sports other than curling or skating,

. Offshore activities of any nature,

. Sailing as a member of crew on ocean-going vessel,

. Underground mining,

. Military activities.

Gross Monthly Wage means the Insured’s base monthly earnings 
at the time of the loss causing the Injury for which benefits 
are claimed under this coverage, but not including, overtime, 
bonuses, tips, commissions, and special compensation.

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.

Hospital means a place that:

(a)  Holds a valid license (if required by law);

(b) operates primarily for the care and treatment of sick or 
injured persons;

(c) Has a staff of one or more Physicians available at all times;

(d) provides 24-hour nursing service and has at least one 
registered professional nurse on duty at all times;
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(e) Has organized diagnostic and surgical facilities, either on 
premises or in facilities available to the hospital on a 

 pre-arranged basis;

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

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

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

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

Insured Person means the customer who has actively 
subscribed to this policy and his name appears in the Certificate 
of Insurance. The Insured must hold a valid residency visa of the 
Country of Issuance.

Insured Event means the occurrence of an event that directly 
and independently of all other causes results in loss covered by 
this policy.

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

A period of Involuntary Loss of Employment shall commence 
on the date the Insured Person loses his employment or in the 
event the Insured Person is in receipt of payment in lieu of notice 
at the end of such period, whichever is the later i.e. the date from 
which the Insured Person will no longer get a salary from his 
employer.

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

Monthly Benefit means the benefit amount to be 
paid on a monthly basis on the occurrence of an 
Insured Event covered by this policy and as specified 
in the Certificate of Insurance. For Involuntary Loss of 
Employmentit means the monthly benefit selected by 
theInsured Person provided the amount is less than or equal 
to his gross monthly wage  at the Claim notification Date 
confirmed by a salary certificate provided by his employer 
and supported by the average of  the last  3 salary credits 
on his bank statements.

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

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

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

Policy Effective Date/Commencement Date means the date the 
Insured Person has given consent to the Bank over the phone to 
enroll/ purchase this policy and authorization to charge his Bank 
Account /Credit Card for the purpose of collecting the premium 
or the date ofactual premium receipt, whichever is later. This 
date is stated in the Certificate of Insurance.

Premium means the amount of premium payable by the Insured 

Person, in consideration of the Insurance cover provided by the 
Company.

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

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.

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

Physician/Medical Practitioner means a legally licensed 
practitioner acting within the scope of his license practicing 
medicine, and concerned with maintaining or restoring human 
health through the study, diagnosis,and treatment of disease 
and injury. The attending Physician maynot be:

(a) the Insured Person; or

(b) the Insured Person’s Relative.

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

Personal Money means current legal tender, cheques, money 
orders, postal orders, current postage stamps (not being part of 
collection), travellers’ cheques, travel tickets, luncheon vouchers, 
gift tokens, and phone cards.

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

Relative means a Spouse, parent, parent-in-law, grandparent, 
stepparent,Children, grandchild, brother, brother-in-law, sister, 
sisterin-law, daughter-in-law, son-in-law, fiancée, fiancé, half-
brother,half-sister, aunt, uncle, niece or nephew.

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 there with files, maintains, and publishes tariffs for 
regular passenger service between  named cities at regular and  
specified times, or  regular or chatered 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 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.

Sum Insured means the maximum amount afforded to each 
benefit and/or limit as according to the Table of Benefits 
mentioned in the Certificate of Insurance.

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

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

Theft means the illegal act of taking an item belonging to the 
Insured Person, without his/her consent, with intent to deprive 
him/her of its value.

Waiting Period means a period following the Commencement 
Date during which no benefits becomepayable.

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 orother 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.

Your Family means any of the following people providing they 
normally live with you in your home:

. your husband, your wife

. your children (including adopted and foster children); and

. any other persons permanently residing with the insured, 
including resident domestic servants employed by you and 
for who you are legally responsible.

ELIGIBILITY FOR COVER

The Insured Person must:

1. Meet the eligibility conditions stipulated by the Bank;

2. Be older than 18 years and under 64 years, however age 
59 years with respect to Involuntary Loss of Employment 
Benefit at the Commencement Date;

3. Be a UAE citizen/ resident;

4. Be a salaried employee

5. Not to be absent from work because of an accident, sickness 
or disability at the time of enrolment

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

PERSONAL ACCIDENT

ACCIDENTAL DEATH

If a covered Injury arising during the period of insurance results in 
the death of an Insured Person within one hundred eighty (180) 
days of the date of Accident, the Company will pay the Principal 
Sum Insured applicable to such Insured Person in accordance 
with the Table of Benefits.

The payable Principal Sum Insured will be doubled, if a covered 
Injury results in the death of the Insured Person while he is 
travelling in a Common Carrier.

LIFESTYLE BENEFITS

In the event of Accidental Death or Death due to Sickness of the 
Insured Person arising out of a case not specifically excluded 
under this policy after the Commencement Date and during the 
Period of Insurance, the Company shall pay the benefits applicable 
to the Insured Person by way of lumpsum or monthly benefits 
as per the terms and conditions of the policy in accordance with 
the Table of Benefits. The Company will pay for the following:

HOUSE RENT 

The Company shall pay the necessary and reasonable house rent 
expenses incurred during the Period of Insurance towards the 
rent of a house which is legally tenanted in the Insured Person’s 
name and is paid by him for living in the Country of Issuance. This 
cover is applicable on a reimbursement basis and will be paid 
as monthly benefit as per the Insured Person’s expenses for the 
period specified and up to the Sum Insured specified in the Table 
of Benefits.

SCHOOL FEES

The Company shall pay the necessary and reasonable school 
fees expenses incurred during the Period of Insurance forthe 
Insured Person’s children’s school fees. This cover is applicable 
on a reimbursement basis and will be paid as a monthly benefit 
as per the Insured Person’s expenses towards school fees for 
the period and number of children specified and up to the Sum 
Insured specified in the Table of Benefits.

UTILITY BILLS 

The Company shall pay the necessary and reasonable home 
utility expenses incurred during the Period of Insurance towards 
the utility bills of a house which is legally tenanted in the Insured 
Person’s name and is paid by him for living in the Country of 
Issuance. This cover is applicable on a reimbursement basis 
and will be paid as monthly benefit as per the Insured Person’s 
expenses for the period specified and up to the Sum Insured 
specified in the Table of Benefits.

ESSENTIAL CASH / INCONVENIENCE BENEFIT

The per month lumpsum benefit amount specified in the Table 
of Benefits will be paid by the Company on a monthly basis as 
essential cash for the inconvenience caused due to the death of 
the Insured Person. The total period for which this benefit will 
be payable will not exceed that which is stated in the Table of 
Benefits.

TRANSPORTATION BILLS

The Company shall pay for necessary and reasonable public 
transportation costs (land and water) incurred within the United 
Arab Emirates. This cover is applicable on a reimbursement basis 
and will be paid as monthly benefit as per the Insured Person’s 
expenses for the period specified and up to the Sum Insured 
specified in the Table of Benefits.

CARGO FOR SHIPPING PERSONAL THINGS TO HOME COUNTRY

The Company shall pay in lumpsum an amount as specified in 
the Certificate of Insurance for shipping the personal belongings 
of the family including furniture &/or home appliances to the 
home country.

FLYING MORTAL REMAINS TO HOME COUNTRY

The Company shall pay in lumpsum an amount as specified in 
the Certificate of Insurance for flying the mortal remains of the 
Insured Person to the home country.

EXCLUSIONS APPLICABLE WITH RESPECT TO PERSONAL 
ACCIDENT BENEFITS.

No Benefits under this section shall be payable in respect of an 
Insured Person where the event giving rise to a claim occurs as 
a result of:
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. Pre-existing Medical Condition;

. Sickness occurring within 30 days of the Commencement 
Date;

.  Intentionally self-inflicted injury, suicide or any such attempt 
while sane or insane;

. Wilful or deliberate exposure to danger (except in an attempt 
to save human life);

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

. Act of Terrorism;

. The use, release or escape of nuclear materials that directly 
or indirectly results in nuclear reaction or radiation or 
radioactive contamination; The dispersal or application of 
pathogenic or poisonous biological or chemical materials; 
The release of pathogenic or poisonous biological or 
chemical materials;

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

. Being in service or on duty with or undergoing training 
with any military or police force, or militia or paramilitary 
organization;

a) Insured Person being under the influence of alcohol 
with more than the legal limit of alcohol in his blood or 
breath; or 

b) theInsured Person 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 theInsured Person was 
driving a motor vehicle with more than the legal limit of 
alcohol in his blood or breath; or 

d) alcohol abuse, alcoholism, substance abuse, solvent 
abuse, drug abuse or addictive conditions of any kind;

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

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

. Any costs incurred due to fluctuation in exchange rates;

. Bacterial infections except pyogenic infections which are 
caused by an accidental wound;

. Flying in any aircraft owned, leased or operated by or on 
behalf of the Insured Person or any subsidiary or affiliate or 
Relative of the Insured Person;

. 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 Insured Person had been diagnosed as having 
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS 
Related Complex) or having an antibody positive blood test 
to HIV (Human Immune Virus);

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

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

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

. Any hazardous pursuits, sports or activities;

. Mental, nervous or emotional disorders including, but not 
limited to anxiety disorders, eating disorders, psychotic 
disorders, affective disorders, personality disorders, 
substance use disorderssomatoform disorders, dissociate 
disorders, psychosexual disorders, adjustment disorders, 
organic mental disorders, mental retardation and autism;

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

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

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

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

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

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

. Organ transplants that competent medical professionals 
consider experimental;

. Well Child care including exams and immunizations;

. Treatment provided in a government Hospital or services 
for which no charge is normally made;

. Eyeglasses, contact lenses, hearing aids, and examination 
for the prescription or fitting thereof, unless Injury has 
caused impairment of vision or hearing;

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

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

. Engaging in occupational activities underground or requiring 
the use of explosives;
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. 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 
Physic ian;

. Any procedures relating to dental or oral hygiene or fillings 
or crowns of precious metal;

. Expenses incurred due to investigatory treatment that is not 
specified by a Physician as immediately necessary;

. The Insured Person’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;

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

ADDITIONAL BENEFITS

MISSED TRAVEL DEPARTURE

The Insured Person will be covered up to the amount shown in the 
Certificate of Insurance for extra transport and accommodation 
charges to allow him to reach his outward destination if the 
Insured Person arrives at the International departure point, port, 
airport or station too late because: 

. The public transport services on which the Insured Person 
is travelling is affected by a strike, industrial action, bad 
weather or mechanical breakdown. 

. The vehicle in which the Insured Person is travelling is 
damaged in an accident or breaks down.

TRAVEL EXCLUSIONS

. Any claims arising due to strike or industrial action existing or 
being announced by the date this insurance was purchased 
or at the time of booking any trip;

. Any accidental damage or breakdown of the vehicle owned 
by the Insured Person in which he is travelling if the vehicle 
is not in good mechanical or roadworthy condition due to 
neglect;

. Claims arising from a journey solely within the United Arab 
Emirates;

. Any claim arising from the Insured Person’s failure to check-
in according to the itinerary supplied to him or his late arrival 
at the airport or port at the required check-in time;

. Withdrawal from service (temporary or otherwise) of an 
aircraft or sea vessel on the recommendation of the Civil 
Aviation Authority or a Port Authority or any such regulatory 
body in a country to/from which You are travelling;

. Additional expenses where the scheduled public transport 
operator has offered reasonable alternative travel 
arrangements;

. Any costs or expenses payable by or recoverable from 
the Insured Person’s tour operator, airline, hotel or other 

provider of accommodation or transport;

. Compensation for frequent flyer points or similar schemes;

. Any claims arising due to the Insured Person’s disinclination 
to travel or failure to obtain the required passport, visa or 
necessary documentation;

. Any claims arising from circumstances known to the Insured 
Person, prior to the booking of the trip which could have 
been expected to give rise to cancellation or curtailment 
of the trip including pre-existing medical conditions and 
pregnancy;

. Any loss directly or indirectly arising from any government’s 
regulations control or act, bankruptcy, liquidation, error, 
omission or default of any travel agency, tour operator, 
public common carrier and/or other provider of any service 
forming part of the booked itinerary;

. Failure to notify the travel agency, tour operator, public 
common carrier and/or other provider of any service 
forming part of the booked itinerary of the need to cancel or 
curtail the travel arrangement immediately when it is found 
necessary to do so;

. 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;

. The policy also does not cover any loss or damage directly 
or indirectly arising from and/or caused by any form of 
disease declared as a Pandemic.

LOSS OF MONEY

The Company will provide cover for the Insured Person’s Personal 
Money in the event of accidental loss and damage or theft 
while within the United Arab Emirates and while temporarily 
elsewhere in the world for not more than ninety (90) days in 
any period of insurance, up to an amount as specified in the 
Certificate of Insurance excluding:

. Shortage due to error or omission;

. Losses not reported to the police;

. Loss or damage caused to items left unattended in an area 
to which the general public has access;

. Theft from unattended road vehicle other than from a locked 
concealed luggage boot, concealed luggage compartment 
or glove compartment following forcible and violent entry 
to securely locked vehicle;

. Inexplicable loss and / or mysterious disappearance;

. Loss, theft or damage to credit/debit cards/bank cards 
of any type, securities (fungible, negotiable instruments 
representing financial value, whether they be debt securities 
- such as bonds and debentures, equity securities - such 
as stocks and shares, or derivative contracts - such as 
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forwards, futures, options and swaps) and documents of 
any kind;

. Loss, theft or damage, cost or expense of any kind caused 
by deception unless the only deception used is to gain entry 
to your home;

. Loss of money which you hold in trust or use in connection 
with any trade, profession or business.

SECOND MEDICAL OPINION

The medical consultation service known as ‘Second Medical 
Opinion’, allows the Insured Person, to receive a second medical 
opinion from medical specialists in case of suffering from 
the below listed medical conditions or grave Illness deemed 
deserving of such an external evaluation based on the nature, 
severity, or complexity of the condition.

In the event the Insured Person opts to use this service, the 
Company will reimburse the costs incurred for such medical 
expenses up to the Sum Insured specified in the Table of Benefits. 

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

PROCESS

The Insured Person initiates a request for service by contacting 
a Medical Institute directly. The Insured Person provides 
background information on the case, which includes, among 
other information, a detailed medical history of the individual 
(provided by the treating Physician) as well as results of all 
medical tests which have been performed and that pertain to 
the case. Once the second medical opinion has been issued by 
the Specialist(s), it is reviewed with the patient.

This ‘opinion’ may confirm or propose a diagnosis of the case 
and/or may help define the most appropriate treatment or 
procedures available to the Insured Person at that moment. 
However, the final professional evaluation and confirmation 
of the medical/diagnosis and/or the decision on the course of 
treatment to be followed is the responsibility of the treating 
Physician.

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

Documents should be submitted within a maximum period of 
90 days from date of diagnosis.

Medical Conditions for which the Second Medical Opinion service 
can be used are as follows:

. ALS

. Alzheimer’s Disease

. Any amputation

. Any life-threatening Illness

. Benign brain tumor

. Cancer

. Cardiovascular conditions

. Chronic pelvic pain

. Coma

. Deafness

. Embolism/Thrombophlebitis

. Emphysema

. Hip/Knee replacement

. Kidney failure

. Loss of speech

. Major or severe burns

. Major organ transplant

. Major trauma

. Multiple Sclerosis

. Neuro-degenerative disease

. Paralysis

. Parkinson’s disease

. Rheumatoid Arthritis

. Stroke

. Sudden blindness due to Illness

Exclusions applicable with respect to Second Medical Opinion: 

. There are no exclusions for Pre-existing conditions for 
which a second medical opinion may be requested.

. A second medical opinion cannot be requested within sixty 
(60) days of the PolicyEffective Date.

INVOLUNTARY LOSS OF EMPLOYMENT

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

PROVIDED THAT FOR INVOLUNTARY LOSS OF EMPLOYMENT

1. The Notification falls after a Waiting Period of 180 days from 
the Commencement Date as specified on the Certificate of 
Insurance.

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

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

4. The Insured Person is eligible as per the eligibility conditions 
stipulated in this policy. 

EXCLUSIONS APPLICABLE TO INVOLUNTARY LOSS OF 
EMPLOYMENT (ILOE) BENEFITS:

The Company is not liable in respect of Involuntary Loss of 
Employment arising out of and/or attributable to and/or in 
connection with any of the following:

. If the Insured Person is deemed to have impending 
knowledge in the reasonable opinion of the Company of 
Notification at the Commencement Date;

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

. If the Insured Person fails to successfully complete their 
probationary period;
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. Involuntary Loss of Employment due to misconduct, refusal 
to accept orders from superiors or poor performance, 
conviction of a crime, dishonesty or fraudulent act;

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

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

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

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

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

. As a result of resignation and or mutual agreement;

. Where it is normal or seasonal in the Insured Persons 
occupation or due to non-renewal of an employment 
contract by the authorities;

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

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

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

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

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

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

. Insured Persons employed on a fixed term contract of less 
than 2 years or in part time or temporary employment;

. As a result of the Insured Person’s Involuntary Loss of 
Employment arising at any time during the probationary 
period of the contract of employment.

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

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

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

. The period for which payment from the employer is received 

instead of working notice;

. Any drive as per the UAE government towards Emiratisation;

. The Insured Person is deemed to be self–employed.

. Any notification not reported to the Company within 30 
days.

GENERAL EXCLUSIONS 

No Benefits under this policy shall be payable in respect of an 
Insured Person where the Event giving rise to a claim under this 
policy occurs as a result of:

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

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

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

. This policy does not cover loss, destruction or damage, 
or costs and expenses directly or  indirectly occasioned 
by, arising from, caused by, happening through or in 
consequence of, or otherwise attributable to, any form of 
pathogen or microorganism including but not limited to 
disease, virus, bacteria, fungi and parasites.

GENERAL CONDITIONS

CONTRACT

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

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

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

Each Insured Person and the Company agree and acknowledge 
that the Bank is not at any time an agent of the Company. 
Any claims, disputes or contestations of theInsured Person 
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 Insured Person.
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AGE LIMITS

18 years to 65 years, but not more than 64 at the time of 
enrolment with respect to Death benefits and age 59 years with 
respect to ILOE benefit. If only the year of the 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 mentioned and confirmed by Passport or National ID. 
enrolment with respect to Death benefits and age 59 years with 
respect to ILOE benefit. If only the year of the 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 mentioned and confirmed by Passport or National ID.

SUPPLEMENTARY CARD HOLDERS

This policy is applicable to the primary card holders of the Bank 
only, however, it shall be extended to the supplementary card 
holders only if named on the Certificate of Insurance as the 
Insured Person subject to payment of premium and compliance 
of policy terms and conditions.

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/RSA. 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.

GRACE PERIOD

A grace period of thirty (30) days will be granted for the payment 
of each premium falling due after the first premium, during 
which time the policy shall be continued in force, unless the 
policy has been cancelled in accordance with “Cancellation”. The 
Insured Person shall be liable to the Company for the payment of 
the premium for the period the policy continues in force. If a loss 
occurs within the Grace Period, any Premium then due shall be 
settled prior to the settlement of any applicable claim benefits.

SUFFICIENCY OF NOTICE

Such notice given to the Company or to any authorized agent of 
the Company, with particulars sufficient to identify the Insured 
Person 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 MaxLifestyle policy with the Bank at any one time.

TERMINATION

Notwithstanding anything contained herein to the contrary the 
Benefits under this policy in respect of the Insured Person shall 
terminate upon the happening of any one or more of the

following:

i. The Insured Person attains the Maximum Coverage Age;

ii. Upon payment of an Involuntary Loss of Employment or 
Death claim under this policy;

iii. The Insured Person is re-employed in respect of Involuntary 
Loss of employment;

iv. Cancellation of this policy by the Insured Person at any time 
in accordance with the terms and conditions of this policy.

v. The Insured Person is no longer a UAE resident.

vi. The date the Policy is terminated;

vii. The premium due date if the required premium is not paid 
within the grace period.

OBSERVANCE OF TERMS AND CONDITIONS

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

FRAUDULENT CLAIMS

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

ARBITRATION

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

JURISDICTION

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

DATA TRANSFER

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

CUMULATIVE BENEFITS

The maximum cumulative amount of Benefits payable under 
this Policy for any one person shall not exceed the amount 
stated in the Certificate of Insurance. If the Insured Personal has 
more than one Policy issued by the Company then the maximum 
liability paid under all policies shall not exceed the limits stated 
in one Certificate of Insurance for the highest plan, subject 
otherwise to the terms and conditions. The monthly benefit shall 
be reduced on a pro-rata basis if the Insured Person has other 
policies or any other products offering similar covers from the 
Bank in place providingprotection in the event of his Involuntary 
loss of employment.

REINSTATEMENT OF POLICY

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

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

The Insured Person may cancel the policy at any time by making 
a request through the Bank. If such cancellation is after the 30 
days free-look period the Insured Person shall become entitled 
to a return of premium calculated on a pro-rata basis for the 
unexpired period of insurance. If cancellation is within the 30 
days free-look period the Insured Person will be entitled to a full 
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. The insured person shall 
become entitled to a return of premium calculated on pro- rata 
basis for the unexpired period of Insurance.

All refunds on this policy are subject to no claims being made.

ASSIGNMENT

a) Neither party to this Policy shall directly or indirectly assign 
this Policy or any of Its rights and obligations, without the 
prior written approval of the other party.

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

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

COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS

Failure to comply with any of the provisions contained in the 
policy shall invalidate all claims hereunder.

PREMIUMS

All premiums are payable in advance by the Insured Person on 
or before the date they become due, unless official notice of 
termination has been given.

PREMIUM PAYMENT AND COVERAGE EFFECTIVE DATE

Coverage in respect of each Insured Person shall commence 
from the day the Insured Person signs application form of the 
bank /gives his consent to the Bank to enroll over the phone.

POLICY RENEWAL

Following the expiry of the period of coverage as stated in the 
Certificate of Insurance, this policy will be auto renewed on 
each anniversary from term to term by payment in advance 
of the total premium specified by the Company. However, the 
Company reserves the right to offer the renewal and also the 
right to change the premium rates terms and conditions.

CONFORMITY WITH STATUTES

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

LANGUAGES

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

TERRITORIAL LIMITS

24x7 Worldwide for Personal Accident Benefits 

Worldwide for Travel and Loss of Money covers

United Arab Emirates only with respect to Involuntary Loss of 
Employment.

SANCTIONS CLAUSE

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

CLAIMS PROCEDURE

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

1. Notification of claims

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

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

 All other Claims - Immediate written notice to the Company 
but not later than sixty (60) days from date of event.

2. Submission of Claim Documents

 Death claims – Ninety (90) days from date of event.

 ILOE claims – Sixty (60) days from Notification.

 All other claims – Ninety (90) days from date of event.

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

4. The Insured Person’s representative shall submit the 
following documents with respect to Death Benefit:

. Copy of Death Certificate,

. Copy of Postmortem Report (wherever legally required),

. Copy of Police Report (if death was due to an accident),

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

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

. Any other documents as may be required to substantiate 
the claim.

5. The Insured Person’s representative shall submit the 
following documents with respect to Lifestyle Benefits:

In addition to the documents submitted for Death Claims;

. Proof of expenses as may be applicable,

. Physician’s letter/ recommendation for second medical 
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opinion related documents,

. Any other documents as may be required to substantiate 
the claim.

6. Claims with respect to Loss of Money:

The insured shall on the happening of any event likely to lead to 
a claim under this policy:

. Notify the police immediately if any property is lost, stolen 
or maliciously damaged. Report in writing to the company 
without unnecessary delay and provide all information and 
assistance which the company may reasonably require.

. Take all reasonable steps to recover any lost or stolen 
property and advise the company without unnecessary 
delay if such property is returned to the insured.

. Forward all correspondence, legal process or any other 
document to the company unanswered.

. Refrain from discussing liability with any third party.

The Company shall be entitled to:

. Take over and conduct in the insured name the defense 
orsettlement of any claim; or

. Prosecute in the insured name for the company’s own 
benefit any claim for indemnity or damage or otherwise.

. The company shall have full discretion in the conduct of 
anyproceedings and in the settlement of any claim.

Once the payment has been made the company shall relinquish 
the conduct and control of and be under no further liability in 
connection with the claim(s) except for the payment of costs 
and expenses recoverable or incurred prior to the payment date.

The Insured Person shall submit the following documents with 
respect to Loss of Money:

. Copy of Police report

. Any other documents as may be required to substantiate 
the claim.

7. The Insured Person shall submit the following documents 
with respect to Missed Travel Departure:

. Invoices of the extra transport and accommodation costs 
incurred.

. Copy of Travel tickets and itinerary.

. Copy of Passport with valid Visa page.

. Any other documents as may be required to substantiate 
the claim.

8. The Insured Person or Insured Person’s representative shall 
submit the following documents with respect to Involuntary 
Loss of Employment

. Employee’s confirmation letter/ Date of Joining letter from 
the Employer,

. Notice of Termination from the Employer,

. Copy of Passport with valid Visa Page (expatriates) or 
National identity card (UAE nationals),

. If an Expatriate any documents to substantiate the Identity 
of UAE resident visa sponsor,

. Salary slips for the 3 months preceding Notification together 
with supporting bank statements. In case the Insured 
Person is receiving the salary in cash then bank statement is 
not required.

. The Company may also request for a copy of the Labour 
Contract from the Employer if it’s required to verify the 
period of employment contract,

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

9. If the claim is accepted the Insured Person shall report 
in person to the Company’s office each month as a pre-
condition of future to confirm whilst the Monthly benefit in 
respect of the ILOE benefit.

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

11. All papers as indicated above may be required to be 
produced as attested copies (other than those surrendered 
to the authorities or Employer) for verification before the 
final settlement of claim.

Note: In the event of an Insured Person overstating monthly 
salary at enrollment and thereby enrolling into a product variant, 
which offers a monthly benefit higher than his actual gross 
monthly salary, the Company would pay monthly benefits so as 
to commensurate with a product variant that suits the Insured 
Persons actual gross salary.

12. Claim Payment: Indemnity, if any, of the Insured Person will 
be paid to the Insured Person.

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

ILOE CLAIMS SETTLEMENT PROCEDURE

Investigation Stage

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

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

First Settlement (if valid)

1. If the claim is valid a Monthly Benefit will be paid to the 
Insured Person.

2. Settlement for all claims submitted on or before 15th of the 
previous month, and once validated, will be made on 1st of 
the following month and settlement for all claims submitted 
on orafter 16th of the previous month, once validated, will 
be madeon 16th of following month.

Subsequent Settlements

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

2. The Insured Person has to visit the Company every month 
with his original passport and declare his employment status. 
Subsequently the money will be paid to the Insured Person.
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ّ
  املرفقة    شــــــهادة التأم�نل �شــــــ�

ً
برمت  من شــــــروط وأح�ام "ماكس اليف ســــــتايل". و جزءا

ُ
بوليصــــــة  أ

ــــــن الالينسأرو�ـال    قبـل  منالتـأم�ن هـذه   ــــــط) ش.م.  نـد صـــــــ ــــــرق األوســـــــ اإلمـارات  ©ب.م للتـأم�ن (الشـــــــ

إذا تم رفض    تقع ع�� عاتق البنك املسـؤولية"). ولن  أي ("آر إس ويشـار إل��ا باسـم   العر�ية املتحدة  

  أي طلب / مطالبة. و�قدم البنك 
ً
عت�� . و أي للعمالء، و�تلقى املدفوعات و�حيلها إ�� آر إس دعما

ُ
ال �

ــــــمون من قبـل البنـك. فهـذه   ــــــاط املـدفوعـة �خطـة التـأم�ن ود�عـة بنكيـة أو ال��ام آخر أو مضـــــــ األقســـــــ

 ط�ي.اللالستثمار أو التأم�ن  تأمينية  ل�حوادث ال�خصية وليست خطة تأمينية  خطة 

، ير�� االتصــال بإدارة املطالبات  البوليصــةهذه    مســاعدة �� تقديم مطالبة بموجبحصــول ع�� ل�

 .  للتأم�ن، د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة  آر إس أي   لدى 

ـــــف:   ـــــاتـــــــ أو  971  4  302  9835هـــــــ ـــــا+،  ـــــنـــــــ ـــــتـــــــ ــلـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــراســـــــ ـــــي   مـــــــ ـــــ�و�ـــــــ ــ�ـــــــ ـــ ـــــكـــــــ اإللـــــــ ـــــد  ـــــ�يـــــــ ــ�ـــــــ ـــ الـــــــ ـــــ�  ــ�ـــــــ ـــ عـــــــ

nonmotorclaims@ae.rsagroup.com  . 
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 ماكس اليف ستايل 

 الشروط واألح�ام  

 

 التعر�فات

ــــــد  ــــــة، ُيقصـــــــ ــــــط�حات التالية أينما وردت بموجبھ املعا�ي  لتحقيق الغرض من هذه البوليصـــــــ باملصـــــــ

   التالية:

  بصـــورة منفردة ومباشـــرة حدث مفا�� وغ�� متوقع وغ�� مقصـــود ومحّدد ناتج  ُيقصـــد بھ   ا�حادث:

 التأم�ن �� وقت وم�ان محددين.سر�ان  عن مصدر عنيف وخار�� ومرئي يحدث خالل ف��ة  

 القانونية لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة.العملة ُيقصد بھ    الدرهم اإلمارا�ي:

 اإلمارات العر�ية املتحدة. ،بنك رأس ا�خيمة الوط�ي ش.م.ع�ع�ي   البنك:

ــــد بھ أي فرد    املســـــــــــتفيد: ــــخص    �عينھُيقصـــــــ ــــهادة التأم�ن  ، و املؤمن عليھال�ـــــــ كما هو مذ�ور �� شـــــــ

ــــتُ  ــــة  دفع لھ املزايا بموجب  والذي ســـــــ ــــخص املؤمن عليھ. و�خالف  بوليصـــــــ التأم�ن �� حالة وفاة ال�ـــــــ

ــتفيدون   ــيتم دفع املزايا مباشـــرة إ�� ال�ـــخص املؤمن عليھ. و�مكن أن ي�ون املسـ   ذلك، سـ
ً
أو أزواجا

 
ً
ــــقاءأو إخوة أو أخوات    أو آباءً   أطفاال  ، وقد ي�ونوا  أشـــــــ

ً
ــــا غ�� مقيم�ن �� دولة اإلمارات العر�ية  أيضـــــــ

ــتفيدين من قبل ال�ـــخص  تم �ســـمية  ت�ذا لم و املتحدة.   ، فســـوف ت�ون هذه املزايا  املؤمن عليھمسـ

 ل�خص املؤمن عليھ.التا�ع�ن لمستحقة الدفع للورثة القانوني�ن 

خالل ف��ة ســــــر�ان التأم�ن  تحدث  ال�ي يمكن تحديدها و البدنية  : �� اإلصــــــابة  اإلصــــــابة ا�جســــــدية

  اعتالل أو   عن أي سبب آخر باستثناء أي مرض أو  ةومستقل  ةمنفرد  صورةوالناجمة عن حادث و�

 حاجة إ�� عالج ط�ي أو جرا�� �سبب هذه اإلصابة.هناك  اضطراب ط�ي، مما يجعل 

 : ُيقصد بھ: الناقل العام
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ــــــركـة ط��ان تجـار�ـة ع�� م�ن رحلـة منتظمـة ومحـددة و�ـديرهـا   أ) طـائرة ر�ـاب معتمـدة مقـدمـة من شـــــــ

 ؛ أوب�ن املطارات املقررة واملعتمدة حسب األصول  ��او�س�� رحال  بصورة مناسبةطيار معتمد 

 بحر�ة  وسيلة نقل بر�ة أو ب)  
ّ

 ؛صة لنقل الر�اب لإليجارمرخ

 :البحري ال �شمل النقل ا�جوي أو ال��ي أو  و 

يتم ، ما لم صــعود مركبة مســتأجرة أو الن�ول م��اأو   راكببصــفة أثناء القيادة أو الر�وب   )1

 .  مرخص لغرض نقل الر�اب للتأج��  عام اقلنالسيارة املستأجرة من قبل استئجار  

�ســــتخدم  م��ا أو الن�ول  ســــيارة أجرة  أو الصــــعود إ��   راكببصــــفة أثناء القيادة أو الر�وب   )2

 . �� وسائل النقل العام

أو الن�ول    حافلة تأج�� الســــــيارات، أو الصــــــعود إ�� راكببصــــــفة  أثناء القيادة، أو الر�وب  )3

ــــــة بـالفنـدق أو حـافلـة النقـل امل�وكيـة ال�ي تنقـل الر�ـاب خـارج �ـام� ، أو خـدمـة النقـل ا�خـاصـــــــ

 املطار.مب�ى 

 .�اأو الن�ول م�سفينة سياحية   إ�� أو الصعود  راكببصفة أثناء القيادة أو الر�وب    )4

ــــــفــة  أثنــاء القيــادة، أو الر�وب   )5 ــــــعودراكــببصـــــــ ــــــيلــة نقــل   إ��  ، أو الصـــــــ أو الن�ول من أي وســـــــ

ســـــــتخدم للر�
ُ
ــة أو ألعاب � ــابقة و / أو النشـــــــاط ال��في�ي، �غض اح��اف  اضـــــ الفوز أو املســـــ

النظر عما إذا �انت وســــــيلة النقل هذه مرخصــــــة، ع�� ســــــبيل املثال ال ا�حصــــــر، ســــــيارات  

ــــاهدة معالم   ــــيد، وطائرات الهلي�و��� ملشـــــــ ــــباق، والزالجات ا�جماعية، ومركبات الصـــــــ الســـــــ

 الط��ان الشرا��. / املدينة، وقوارب الصيد، وال���ج الهوائي  

ند صــــــن الالينس للتأم�ن (الشــــــرق األوســــــط)  أشــــــركة رو�ال  ُيقصــــــد ��ا  :  الشـــــركة أو شـــــركة التأم�ن

 اإلمارات العر�ية املتحدة.©ش.م.ب.م 

والذي يتضــــمن رقم ،  حســــب األصــــول   الشــــركة  توقع عليھالذي  �ع�ي جدول املزايا    شــــهادة التأم�ن:

، وف��ة التأم�ن، والقســــــط، وخيار دفع  املباشــــــرة، واســــــم ال�ــــــخص املؤمن عليھ، وتار�خ  البوليصــــــة

 قسط التأم�ن، وحدود املزايا والتغطية، ونوع ا�خطة ا�ختارة، وخيار التغطية، واسم املستفيد.
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ــــــد بـھ البلـد الـذي يقيم فيـھ املؤمن عليـھ  بلـد اإلقـامـة  : ُيقصـــــــ
ً
ــــــار�ـة ،  حـاليـا ــــــ��ة إقـامـة ســـــــ   و�حمـل تـأشـــــــ

 .ول املفع

أينما اســـتخدمت �� هذه  ُيقصـــد ��ا    أو البوليصـــة  الدولة ال�ي صـــدرت ف��ا هذه   �ع�ي:  بلد اإلصـــدار

 دولة "اإلمارات العر�ية املتحدة".البوليصة  

 �ع�ي   تار�خ ا�حدث
ً
 مما ي��:أيا

املباشـــــرة  تار�خ    ��عن حادث و / أو مرض يحدث    ةفيما يتعلق بالوفاة، تار�خ الوفاة الناتج •

 وخالل ف��ة سر�ان التأم�ن.  أو �عده

فيما يتعلق بفقدان الوظيفة الالإرادي، تار�خ اإلخطار املقدم إ�� ال�خص املؤمن عليھ ��  •

 وخالل ف��ة التأم�ن.أو �عده املباشرة  تار�خ  

ــــــرر املـادي الـذي ي�حق بـاملمتل�ـات ممـا يؤدي إ�� فقـدان القيمـة أو ضــــــــــــرورالضــــــــــــرر / امل : �ع�ي الضـــــــ

 اإلضرار بالفائدة نتيجة ا�خاطر املغطاة.

 املمارس. الطبيب  : �ع�ي خسارة األرواح �سبب املرض كما يحددها الطبيب / الوفاة �سبب املرض

�ل خسارة  ا�خاصة ب ، أو الف��ةاملؤمن عليھبلغ املا�جزء األول من �ع�ي  :  أو االقتطاع  مبلغ التحمل

دفع ع��ا أية مزايا.  املؤمن عليھمستحقة الدفع من ال�خص 
ُ
 أو ال�ي ال ت

 �ع�ي:   األ�شطة املستبعدة

 باستثناء السفر ا�جوي املالحة ا�جو�ة  •

 الغوص الذي �ستلزم استخدام أجهزة التنفس. •

•  
ّ
 قالط��ان الشرا�� املعل

 ا�خيل.الصيد أو السباق أو أي منافسة أخرى ع�� ظهور   •

 �سلق ا�جبال •

 القفز باملظلة •
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 السباق ع�� �جالت   •

 �سلق ال�خور أو ا�جرف   •

  بصفة مح��ف  الر�اضة   •

 استخدام آالت النجارة ألغراض تجار�ة   •

  ال���جالك��لنغ أو باستثناء  الر�اضات الشتو�ة   •

 األ�شطة البحر�ة من أي نوع  •

 اإلبحار كعضو �� طاقم ع�� م�ن سفينة عابرة للمحيطات   •

 التعدين تحت األرض   •

 األ�شطة العسكر�ة •

: �ع�ي األر�اح الشـهر�ة األسـاسـية للمؤمن عليھ �� وقت ا�خسـارة ال�ي �سـببت  إجما�� األجر الشـهري 

ــــمل، العمل اإل  ــابة وال�ي يتم املطالبة بمزاياها بموجب هذه التغطية، ولكن ال �شـــــــ ــ ــا��، �� اإلصـــــــ ــ ضـــــــ

 . وامل�افآت، واإلكراميات، والعموالت، والتعو�ض ا�خاص

ــد ��ا   :لھ / لها / هو / �� ــياقعندما  ُيقصـ ــارة إ��   �ســـمح السـ ــيغةال�لمات  إذ �شـــمل اإلشـ املذكر   بصـ

اإلشـارة كذلك  املفرد   بصـيغةال�لمات  إ��   اإلشـارة كذلك إ�� الكمات بصـيغة املؤنث و�شـمل اإلشـارة

 ا�جمع والعكس �حيح. بصيغةإ�� ال�لمات  

 ُيقصد بھ امل�ان الذي:    املستشفى

 .  )القانون ذلكاقت�ىى إذا (  املفعول   ساري ترخيص   يحمل(أ)  

 . ومعا�ج��مرعاية املر�ىى أو املصاب�ن  ��  �ش�ل رئي�ىي(ب) �عمل 

 من طبيب واحد أو أك�� متاح�ن �� جميع األوقات.  يت�ون  (ج) لديھ طاقم  

(د) يقدم خدمة تمر�ض ع�� مدار الســاعة، و�وجد لديھ ممرضــة مهنية م�ــجلة واحدة ع�� األقل 

 �عمل �� جميع األوقات.  
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ــتشـــــــفى   (ه) نظم مرافق للت�ـــــــخيص وا�جراحة، ســـــــواء �� أماكن العمل أو �� املرافق املتاحة للمســـــ

 ع�� أساس ترتيب مسبق.  

أو دار اســـ��احة أو دار نقاهة لكبار الســـن أو   املســـن�ن  عيادة أو دار رعاية  غ�� مخصـــص لي�ون (و)  

 مرفق
ً
 لذلك بالصدفة. �عمل كمركز لعالج ا�خدرات و / أو الكحول،  ا

ً
 باستثناء أن ي�ون مخصصا

 األشعة السينية ومرافق غرفة العمليات.أجهزة إلجراء  (ز) يحتفظ ب

�ع�ي اإلصـــــــابة ا�جســـــــدية ال�ي �ســـــــب��ا �شـــــــ�ل منفرد ومباشـــــــر وســـــــائل عنيفة وعرضـــــــية   اإلصـــــــابة:

ـــــارة   ـــــمولة بالتغطية �� وخارجية ومرئية، تتطلب العالج من قبل طبيب وتؤدي إ�� حدوث خســـــــ مشـــــــ

 �ش�ل مباشر ومستقل عن جميع األسباب األخرى.  البوليصة  هذه  

 . للعمل  الالإرادي و ثالثة أشهر تبدأ من تار�خ الفقدان الفع�� و�ع�ي ف��ة :  ف��ة التعو�ض

ــــ��كالعميل الذي  �ع�ي  : ال�ــــــــــخص املؤمن عليھ ــــة  �� هذه  بفعالية   اشـــــــ ــــمھ �� البوليصـــــــ و�ظهر اســـــــ

 شهادة التأم�ن. و�جب أن ي�ون املؤمن عليھ  
ً
 ع�� تأش��ة إقامة سار�ة من بلد اإلصدار.حاصال

عن جميع األســــــــباب    ةومســــــــتقل  ةمباشــــــــر   بصــــــــورةحدث يؤدي وقوع أي : �ع�ي املؤمن عليھحدث  ا�

 .البوليصةاألخرى إ�� خسارة �غط��ا هذه  

عن قرار أحادي  الناجم  عن العمل  ال�ـــخص املؤمن عليھ�عطل : �ع�ي  فقدان الوظيفة الالإرادي

بإ��اء عقد العمل ا�خاص بھ دون إبداء أي ســــــــــبب أو ألي ســــــــــبب  صــــــــــاحب العمل  ا�جانب من جهة 

لل�ـــخص املؤمن عليھ    شـــعاراإل توجيھ  ، �شـــرط  البوليصـــةبخالف ما هو مذ�ور �� االســـتثناءات �� 

 .ع�� األقل  املباشرة�عد تار�خ  

ــــــخص املؤمن عليھ وظيفتھ أو  وتبدأ ف��ة فقدان الوظيفة الالإرادي �� التار�خ الذي يفقد فيھ ال�ـــــــ

 عن � حالة اســـــــتالم ال�ـــــــخص املؤمن عليھ للدفع  �
ً
يأ�ي  اإلشـــــــعار �� ��اية هذه الف��ة، أ��ما عوضـــــــا

 
ً
 صاحب العمل.، أي التار�خ الذي منھ لن يحصل املؤمن عليھ ع�� راتب من  الحقا
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ع�ي فعل أو حالة فقدان و / أو اختفاء �ىيء  ا�خسارة: 
ُ
و / أو انخفاض ملموس �� مادة  ذو قيمة �

 ا. أو عملية م

مبلغ االســــــــــتحقاق الذي يتع�ن دفعھ ع�� أســــــــــاس شــــــــــهري عند وقوع حدث �ع�ي   :الشـــــــــهر�ة  زاياامل

ــــة  �غطيھ هذه    تأم�ن ــــهادة التأم�ن. البوليصـــــــ ــــبة  و وع�� النحو ا�حدد �� شـــــــ لفقدان الوظيفة  �النســـــــ

، فهذا �ع�ي االســـــــتحقاق الشـــــــهري الذي يختاره ال�ـــــــخص املؤمن عليھ شـــــــر�طة أن ي�ون الالإرادي 

ــــعار املطالبة املؤكدة  ــــهري اإلجما�� �� تار�خ إشـــــــ ــــاوي أجره الشـــــــ ــــهادة راتب  املبلغ أقل من أو �ســـــــ �شـــــــ

  كشـــــــوفات حســـــــاباتھ أرصـــــــدة رواتب ��   ثالثمقدمة من صـــــــاحب العمل ومدعومة بمتوســـــــط آخر 

 البنكية.

ــعاإل    ُ�عطى لل�ــــخص املؤمن عليھ ســــواء    شــــعارأول إي �ع�  :ارشـ
ً
  أو شــــفهيا

ً
الالإرادي  بفقدانھ كتابيا

 .صاحب العملمن قبل للوظيفة  

 ع�� النحو ا�حدد �� شهادة التأم�ن.البوليصة  : �ع�ي الف��ة ال�ي �سري ف��ا هذه  ف��ة التأم�ن

)  تأوراق مرفقة ��ا (إن وجدالوثيقة وشـــــــــهادة التأم�ن وأي موافقات و / أو  �ع�ي هذه    :البوليصــــــــة

 .املؤمن عليھوطلبات  

  املؤمن عليھ �ع�ي التار�خ الذي أعطى فيھ ال�ـــــــــخص   :املباشــــــــرةتار�خ   /البوليصــــــــة  تار�خ ســــــــر�ان  

والتفو�ض ل�ـــحن حســـابھ املصـــر�� /    البوليصـــةموافقة للبنك ع�� الهاتف لت�ـــجيل / شـــراء هذه  

لغرض تحصـــيل القســـط أو تار�خ اســـتالم قســـط التأم�ن الفع��، أ��ما  بطاقة االئتمان ا�خاصـــة بھ 

 
ً
 . و�رد هذا التار�خ �� شهادة التأم�ن. يأ�ي الحقا

، مقابل  املؤمن عليھال�ــــــخص   متوجب الســــــداد من قبلُيقصــــــد بھ مبلغ قســــــط التأم�ن    القســـــط:

 نية ال�ي تقدمها الشركة.التغطية التأمي

ــيـة بـالرعـايـة الطبيـة أو العالج أو �ع�ي   :التـأم�ن  الطبيـة املوجودة قبـلا�حـالـة   ــــ حـالـة تم ف��ـا التوصـــــــ

ــنت�ن ( ــبق تار�خ ســــــر�ان  2املشــــــورة من قبل الطبيب أو تلق��ا منھ خالل ف��ة ســــ ــة) �ســــ ، أو البوليصــــ
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) ســـــــــنوات الســـــــــابقة لتار�خ نفاذ  5حالة تتطلب دخول املســـــــــتشـــــــــفى أو ا�جراحة خالل ف��ة خمس (

 .البوليصة

�� ا�حرب، فعال  �شـــ�ل    املؤمن عليھي ال �شـــارك فيھ ال�ـــخص  املوقف الذ�ع�ي  :ا�خاملةا�حرب  

ــبھ ا�حرب، بما �� ذلك اســــــتخدام القوة لم ُ�علن ع��اســــــواء تم اإلعالن ع��ا أم  ، أو أي عمليات �شــــ

ــيـادة لتحقيق ــــ ــــــكر�ـة من قبـل أي دولـة ذات ســـــــ ـــــــاديـة أو جغرافيـة أو قوميـة أو   العســـــــ أهـداف اقتصـــــــ

 سياسية أو عرقية أو دينية أو غ��ها.

الذي يجب ع�� الشركة دفعھ إ�� املستفيد  املؤمن عليھ بلغ امل: �ع�ي يالرئي��املؤمن عليھ بلغ امل

 ال�خص املؤمن عليھ.  إ�� أو

 املمارس املرخص لھ  �ع�ي: املمارسالطبيب  الطبيب /  
ً
نطاق ترخيصھ   ضمنبالعمل قانونا

من خالل دراسة األمراض  التعا�� الطب، و��تم با�حفاظ ع�� �حة اإل�سان أو بمزاولة مهنة 

 واإلصابات و��خيصها وعالجها. وال يجوز أن ي�ون الطبيب املعا�ج:

 ؛ أو (أ) ال�خص املؤمن عليھ

 . (ب) أو �خص قر�ب من ال�خص املؤمن عليھ

عت�� كمصدر للدخل.: �ع�ي ر�اضة تنافسية  املهنيةالر�اضة  
ُ
   ال�ي �
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ـــي�ات وا�حواالت املالية وا�حواالت  ال�ــــــــــخصــــــــــيةاملبالغ   ـــد ��ا العطاء القانو�ي ا�حا�� والشـــــــ : ُيقصـــــــ

  الال�ي ال��يدية والطوا�ع ال��يدية ا�حالية (
ً
من التحصــيل) وشــي�ات املســافر�ن وتذاكر   �عت�� جزءا

 لهدايا و�طاقات الهاتف.السفر وقسائم الغداء ورموز ا

صــــــــــاحب عمل جديد أو دى  قبول و�دء العمل لو�قصــــــــــد بذلك : إعادة التوظيف / املعاد توظيفھ

ـــــــاحــب العمــل بموجــب عقــد عمــل جــديــد خالل ف��ة التعو�ض من تــار�خ فقــدان الوظيفــة   نفس صـــــــ

 الالإرادي.

بناء أو ا�حفيد �ع�ي الزوج أو الوالد أو والد الزوج أو ا�جد أو زوجة األب أو األ   القر�ب:ال�ــــــخص  

أو األخ أو الصهر أو األخت أو أخت الزوج أو زوجة االبن أو الصهر أو ا�خطيبة أو ا�خطيب أو األخ  

 غ�� الشقيق أو األخت غ�� الشقيقة أو العمة أو العم أو ابنة األخت أو ابن األخ. 

 املنتظمةان  شـركة الط�� 
ّ
لها شـركة ط��ان مدنية منتظمة تحمل شـهادة  : �ع�ي أي طائرة مدنية �شـغ

  أو رخصـة  أو 
ً
 مشـا��ا

ً
  صـادر عن بلد ��ـجيل الطائرة، والذي  منتظم لنقل جوي مد�ي  تصـر�حا

ً
وفقا

للملفات، يحتفظ و�نشـر التعر�فات ا�خاصـة بخدمة الر�اب املنتظمة ب�ن املدن ا�حددة �� أوقات  

 يديرها هذا الناقل. منتظمة ومحددة، أو رحالت منتظمة أو مستأجرة  

  . و�مكن  لل�ــخص  هو العمل ل�حســاب ا�خاص  :ا�حرالعمل 
ً
اإلشــارة إ�� األ�ــخاص العامل�ن أيضــا

 من صـــــاحب العمل، ولك��  م�حســـــا�� ون �عمل خاصأ�ـــــ  �حســـــا��م ا�خاص ع�� أ��م
ً
 ما�خاص بدال

 ع�� دخل من التجارة أو األعمال التجار�ة ال�ي يديرو��ا ��خصهم.  ون يحصل

ة  /املرض
ّ
ــــــد ��ـ  :االعتالل/ العلـ ــــــحـة أو  اُيقصـــــــ املرض    العلـة أو  التغي�� املفـا�� وغ�� املتوقع �� ال�ـــــــ

  املتعـــاقـــد عليـــھ و�بـــدأ خالل ف��ة التـــأم�ن  
ً
ــهـــادة الطبيـــب. و�نب�� أن ي�ون املرض  وفقـــا ــــ  لشـــــــ

ً
خط��ا

ـــارة الطبيب لغرض العالج الط�ي والذي يَ  ـــتشـــــــ ـــتمرار الطبي�� �� ا�حياة  بدرجة �افية الســـــــ منع االســـــــ

 اليومية لل�خص املؤمن عليھ.

ــــــىى للمبلغ املمنوح ل�ـل م��ة و / أو  املؤمن عليـھبلغ  امل ـــــــد بـھ ا�حـد األق�ـــــــ   حـد  ا�: ُيقصـــــــ
ً
�جـدول وفقـا

 املزايا املذ�ور �� شهادة التأم�ن.
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 �� شهادة التأم�ن.  وا�حددةاملزايا املدرجة  وُ�قصد بھ :  م�حق املزاياجدول املزايا أو  

ــــــخـاص أو   اإلرهـاب: ــــــد األ�ـــــــ ــــــتخـدامهـا أو العنف ضـــــــ ــــــتخـدام القوة أو ال��ـديـد بـاســـــــ ــــــد بـھ اســـــــ ُيقصـــــــ

ــــــــان أو املمتل�ـــات، أو ارت�ـــاب فعـــل يتـــدخـــل أو  املمتل�ـــات، أو ارت�ـــاب فعـــل خط�� ع�� حيـــاة اإل�ســـــــ

 �عطل نظام
ً
 إلك��وني  ا

ً
ــــــواء �انت �عمل   ا ــــــخص أو مجموعة، ســـــــ ــــــاالت، يقوم بھ أي �ـــــــ أو نظام اتصـــــــ

بأي منظمة أو ح�ومة أو سـلطة أو صـالحية أو قوة عسـكر�ة، عندما ي�ون  نيابة عن أو فيما يتعلق

ــــــ�ــان املــدني�ن أو أي جزء م��م، أو �عطيــل أي   التــأث�� هو تخو�ف أو إكراه أو إيــذاء ح�ومــة أو الســـــــ

عمليات السطو أو األعمال اإلجرامية  ندرج تحت مسّ�ى اإلرهاب شر�حة من شرائح االقتصاد. وال ت

رت
ُ
 كب أســـــاســـــ األخرى، ال�ي ت

ً
عن �شـــــ�ل رئي�ـــــىي لتحقيق م�اســـــب �ـــــخصـــــية، واألفعال ال�ي تنشـــــأ    ا

اإلرهاب أي عمل كما �شـــــمل  عالقات �ـــــخصـــــية ســـــابقة ب�ن ا�جا�ي/ ا�جناة وال�ـــــحية/ ال�ـــــحايا.  

�� البلد الذي وقع فيھ هذا  أو اع��فت بھ ع�� أنھ عمل إرها�ي  ا�ح�ومة (ذات الصـــلة)  تحققت منھ  

 العمل.

  /غ�� القانو�ي لالستيالء ع�� بند يملكھ ال�خص املؤمن عليھ، دون موافقتھ   �ع�ي الفعل السرقة:

 من قيم��ا.    حرما��ا  / ، بقصد حرمانھموافق��ا

 وال�ي ال تصبح خاللها أية مزايا مستحقة الدفع.املباشرة  : �ع�ي الف��ة ال�ي ت�� تار�خ  ف��ة االنتظار

أم لم ُ�علن ع��ا، أو أي أ�شـــــــطة شـــــــب��ة با�حرب،  : ُيقصـــــــد ��ا ا�حرب ســـــــواء تم اإلعالن ع��ا  ا�حرب

بما �� ذلك اسـتخدام القوة العسـكر�ة من قبل أي دولة ذات سـيادة لتحقيق أهداف اقتصـادية أو 

 جغرافية أو قومية أو سياسية أو عرقية أو دينية أو غ��ها.

ــــــطراالعمليـات ا�حر�يـة ــــــغــب، واالضـــــــ ع�ي األعمــال العــدائيــة، والتمرد، وأعمــال الشـــــــ
ُ
بــات املــدنيــة، : �

وا�حرب األهلية، والتمرد، والثورة، والعصــيان، والتآمر، والقوة العســكر�ة أو املغتصــبة، واألح�ام  

 العرفية أو حالة ا�حصار.

 �ع�ي   أســـــــــــرتكم:
ً
ــماأيا ـــ ـــــخاص التالية أســـــــ  �� �من األ�ـــــــ

ً
ـــــون معكم عادة �م الذين يقرون أ��م �عيشـــــــ

 من�لكم:
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 زوجكم زوجتكم •

 ) بالتب�يواألطفال  �� دور الرعاية  فال  أطفالكم (بما �� ذلك األط  •

ــــــخـاص آخر  • ــــــفـة دائمـةيقيمون  ون  أي أ�ـــــــ ــــــتخـدم�ن  مع املؤمن عليـھ، بمـا �� ذلـك    بصـــــــ املســـــــ

 الذين توظفهم والذين تتحمل املسؤولية القانونية ع��م.املنازل   �� املقيم�ن

 أهلية استحقاق التغطية 

 ملؤمن عليھ:  ل�خص ايتع�ن ع�� ا

 األهلية ال�ي ينص عل��ا البنك.استيفاء شروط   .1

    18أن ي�ون عمركم أك�� من   .2
ً
   64وأقــــل من  عــــامــــا

ً
    59، ومع ذلــــك  عــــامــــا

ً
فيمــــا يتعلق عــــامــــا

 .  املباشرةالعمل �� تار�خ  ملزايا    الالإرادي ن  افقدالب

  أن ي�ون   .3
ً
    / مواطنا

ً
 �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.مقيما

  أن ي�ون   .4
ً
 يتقا�ىى  موظفا

ً
 .  راتبا

 لتحاق بالعمل. وقت اال �� يتغيب عن العمل �سبب حادث أو مرض أو �جزأال   .5

ــار إليھ ع�� وجھ التحديد ��   التغطية املذ�ورة أدناه�ســــري   فقط فيما يتعلق بمبلغ التعو�ض املشــ

 ، وحدودها وتخضع لدفع القسط املناسب.البوليصة

 ا�حوادث ال�خصية  

 املفا�� املوت  

وفاة �ـــــــــخص مؤمن عليھ خالل مائة وثمان�ن �� خالل ف��ة التأم�ن مغطاة  إصـــــــــابة    �ســـــــــّببت أي إذا 

)180  (  
ً
ـــــىي املطبق ع�� هذا  يوما ـــــا�ـــــــ ـــــركة مبلغ التأم�ن األســـــــ ـــــوف تدفع الشـــــــ من تار�خ ا�حادث، فســـــــ

  ال�خص املؤمن عليھ  
ً
 �جدول املزايا.  وفقا

وفاة  ��   اةإصــــــابة مغط  �ســــــببت أي مضــــــاعفة مبلغ التأم�ن األســــــا�ــــــىي املســــــتحق الدفع، إذا  ســــــتتم  

 ال�خص املؤمن عليھ أثناء سفره ع�� م�ن ناقل عام.  
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 مزايا نمط ا�حياة  

ــــــئـة عن حـالـة غ�� املفـاجئـة  �� حـالـة الوفـاة   ــــــخص املؤمن عليـھ النـاشـــــــ ــــــبـب مرض ال�ـــــــ أو الوفـاة �ســـــــ

ــــــتبعـدة ع�� وجـھ التحـديـد بموجـب هـذه   ـــــــة  مســـــــ ــــــرة  �عـد تـار�خ  البوليصـــــــ ــــــر�ـان  وأثنـاء ف��ة  املبـاشـــــــ ســـــــ

مزايا  من خالل التأم�ن، تدفع الشــــــــــركة املزايا املطبقة ع�� ال�ــــــــــخص املؤمن عليھ دفعة واحدة أو 

  شهر�ة  
ً
 املزايا. وستدفع الشركة ما ي��:  وجدول ة  البوليصلشروط وأح�ام  وفقا

 إيجار املن�ل 

الشــركة مصــار�ف إيجار املن�ل الالزمة واملعقولة ال�ي تم تكبدها خالل ف��ة ســر�ان  يجب أن �ســدد  

  التأم�ن مقابل إيجار من�ل مستأجر  
ً
 باسم ال�خص املؤمن  قانونيا

دفع لــھ  عليــھ،  
ُ

ــــــروفــات  هــذه  وتــ ــــــــدار. و املصـــــــ عت��  مقــابــل العيش �� بلــد اإلصـــــــ
ُ
هــذه التغطيــة قــابلــة  �

  ايا شــهر�ة  للتطبيق ع�� أســاس الســداد، وســُتدفع كمز 
ً
ملصــار�ف ال�ــخص املؤمن عليھ للف��ة  وفقا

 ا�حددة وح�ى مبلغ التأم�ن ا�حدد �� جدول املزايا.

 الرسوم الدراسية

التأم�ن  ســــــر�ان  تدفع الشــــــركة مصــــــار�ف الرســــــوم املدرســــــية الالزمة واملعقولة املتكبدة خالل ف��ة 

عّد و للرســــــــــوم املدرســــــــــية ألبناء ال�ــــــــــخص املؤمن عليھ. 
ُ
التغطية قابلة للتطبيق ع�� أســــــــــاس  هذه  �

  كم��ة شهر�ة    ، وسُتدفعالسداد
ً
عن الرسوم املدرسية   نظ��ملصروفات ال�خص املؤمن عليھ  وفقا

 .لف��ة وعدد األطفال ا�حددين وح�ى مبلغ التأم�ن ا�حدد �� جدول املزاياا

 افق ا�خدماتر مفوات�� 

عقولة ال�ي تم تكبدها خالل ف��ة سر�ان التأم�ن  تدفع الشركة نفقات املرافق املن�لية الضرور�ة وامل

 مقابل فوات�� املرافق ا�خاصــــــة باملن�ل املســــــتأجر  
ً
يدفعها  وال�ي باســــــم ال�ــــــخص املؤمن عليھ   قانونا

عت�� مقابل العيش �� بلد اإلصــــدار. و 
ُ
هذه التغطية قابلة للتطبيق ع�� أســــاس الســــداد، وســــُتدفع  �
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 ملصـروفات  كم��ة شـهر�ة  
ً
املؤمن عليھ عن الف��ة ا�حددة وح�ى مبلغ التأم�ن ا�حدد ال�ـخص  وفقا

 �� جدول املزايا.

 التعو�ض اإلضا��  /للمبلغ النقدي املزايا األساسية  

ع�� أســاس شــهري    زايا�� جدول امل�ســعر مقطوع كما هو محدد  الشــهر�ة    ��ةتدفع الشــركة مبلغ امل

ــــــىي  كمبلغ نقدي   ــا�ـــــــ ــــ ــــــا�� أســـــــ ــــــخص املؤمن عليھ. ولن يتجاوز  الناجم عن وفاة الللتعو�ض اإلضـــــــ �ـــــــ

 .زاياما هو مذ�ور �� جدول امل  زاياإجما�� الف��ة ال�ي سيتم ف��ا دفع هذه امل

 فوات�� النقل

ت�اليف النقل العام الضــــرور�ة واملعقولة (ال��ي والبحري) ال�ي يتم تكبدها   ســــداد  تتحمل الشــــركة

عت��  و داخـل دولـة اإلمـارات العر�يـة املتحـدة.  
ُ
ــــــداد، � ــــــاس الســـــــ هـذه التغطيـة قـابلـة للتطبيق ع�� أســـــــ

  وسـُتدفع كم��ة شـهر�ة  
ً
ملصـار�ف ال�ـخص املؤمن عليھ عن الف��ة ا�حددة وح�ى مبلغ التأم�ن  وفقا

 جدول املزايا.ا�حدد �� 

 البلد األمإ��   ال�خصيةاملستلزمات  �حن ل  البضائع

 تدفع الشـــــــركة مبلغ
ً
 مقطوع  ا

ً
ــهادة التأم�ن ل�ـــــــحن    ا ــتلزمات  كما هو محدد �� شـــــ ــية  املســـــ ال�ـــــــخصـــــ

 األم.البلد للعائلة بما �� ذلك األثاث و / أو األجهزة املن�لية إ�� 

 إعادة رفات املو�ى إ�� أوطا��م

  تدفع الشـــــــركة  
ً
  مقطوعمبلغا

ً
ــهادة التأم�ن لنقل رفات ال�ـــــــخص املؤمن عليھ  ا كما هو محدد �� شـــــ

 إ�� الوطن األم.

 ال�خصيةقة بخصوص مزايا ا�حوادث  االستثناءات املطبّ 

دفع أي مزايا بموجب هذا القســــــم 
ُ
ا�حدث الذي أدى إ�� عندما يقع  ال�ــــــخص املؤمن عليھ إ�� لن ت

 املطالبة نتيجة ما ي��:
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 التأم�ن  املوجودة قبل ا�حالة املرضية    •

   30املرض �� غضون اإلصابة ب •
ً
 .املباشرةمن تار�خ  يوما

�ان ال�ـــخص  �عمد إ�حاق األذى بالنفس أو االنتحار أو أي محاولة من هذا القبيل ســـواء   •

  
ً
 أو مجنونعاقال

ً
 .ا

 التعرض املتعمد ل�خطر (إال �� محاولة إلنقاذ حياة اإل�سان) •

العــــــدوانيــــــة األجنبيــــــة • األعمــــــال  أو  الغزو،  أو  ا�حر�يــــــة،  العمليــــــات  أو  األعمــــــال ،  ا�حرب  أو 

ــة، أو التمرد، أو  ــا)، أو ا�حرب األهليــ ــــــواء تم إعالن ا�حرب أم لم ُ�علن ع��ــ ــة (ســـــــ ــدائيــ العــ

أو االضـــــــــطرابات املدنية،  أو  لشـــــــــغب، االثورة، أو العصـــــــــيان املســـــــــ�ح، أو عدم الطاعة، أو  

 القوة العسكر�ة أو أو ملؤامرة،  ا

ـــــبة،   ـــــار؛ أو أي منأو املغتصـــــــ ـــــباب ال�ي   األح�ام العرفية، أو حالة ا�حصـــــــ األحداث أو األســـــــ

أو  ،تحدد إعالن أو إنفاذ األح�ام العرفية أو حالة ا�حصــــــــــار أو ا�حجز أو ا�حجر الصــــــــــ��

 .أو التأميم بأمر من أي ح�ومة أو سلطة عامة أو محلية ،اللوائح ا�جمركية

 عمل إرها�ي   •

مباشــــــــرة أو غ�� ال�ي تؤدي بصــــــــورة  م��ا و التخلص  أو إطالقها أو   اســــــــتخدام املواد النوو�ة •

ــــــعــا�� ــــــعــاع أو تلوث إشـــــــ ــــــرة إ�� تفــاعــل نووي أو إشـــــــ ــار  مبــاشـــــــ ـــــ ــــــتخــدام املواد  ؛ انتشـــــــ أو اســـــــ

ــببــــة لألمراض أو   ــــ أو الكيميــــائيــــة املســـــــ أو الالبيولوجيــــة  ــامــــة؛ و�طالق مواد بيولوجيــــة  ـــــــ ســـــــ

 كيميائية مسببة لألمراض أو سامة.

أو ســـــــلطة دولية،    أي ف��ة يخدم ف��ا ال�ـــــــخص املؤمن عليھ �� القوات املســـــــ�حة ألي دولة •

سواء �� حالة السلم أو ا�حرب. و�تع�ن ع�� الشركة، �� مثل هذه ا�حالة و�ناًء ع�� إخطار 

 كهذه.كتا�ي من ال�خص املؤمن عليھ، إعادة القسط التناس�ي ألي ف��ة خدمة 

أو يخضــع للتدر�ب لدى أي قوة عســكر�ة أو شــرطة   ع�� رأس عملھأن ي�ون �� ا�خدمة أو  •

 و منظمة شبھ عسكر�ة.أو ميليشيا أ
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ــا يز�ــــد عن ا�حــــد القــــانو�ي  أن ي�ون   )أ تــــأث�� الكحول بمــ ــــــخص املؤمن عليــــھ تحــــت  ال�ـــــــ

  للكحول �� دمھ أو �� جهازه التنف�ىي؛ أو

أن ي�ون ال�ـــخص املؤمن عليھ تحت تأث�� ا�خدرات أو املواد ا�خدرة ما لم يتم تناول   ) ب

وصفها من قبل الطبيب، و�تم   هذه العقاق�� أو ا�خدرات من قبل طبيب أو ما لم يتم

  تناولها  
ً
 لتوج��ات الطبيب.  وفقا

ــــــخص املؤمن عليــھ  قيــام  وقوع حــادث أثنــاء   )ج للكحول  املركبــة وهو متعــاطي  بقيــادة  ال�ـــــــ

 . جهازه التنف�ىيا�حد القانو�ي �� دمھ أو بما يز�د عن  

ــــــتعمــال   )د ــاءة اســـــــ ـــــ ــــــتعمــال املواد، و�ســـــــ ــاءة اســـــــ ـــــ �عــاطي الكحول، و�دمــان الكحول، و�ســـــــ

 املذيبات، و�ساءة استعمال العقاق��، أو الظروف املسببة لإلدمان من أي نوع. 

أي خســـــارة �ان ســـــبب املســـــاهمة ف��ا محاولة ال�ـــــخص املؤمن عليھ ارت�اب، أو املشـــــاركة   •

ـــخص عمل غ�� قانو�ي أو أي ان��اك   �املتعمدة � أو محاولة ان��اك القانون أو مقاومة ال�ـــــــ

 املؤمن عليھ لالعتقال.  

ـــــــارة تحــدث أثنــاء الط��ان   • ــــــتثنــاء  ع�� م�ن  أي خســـــــ أي طــائرة أو جهــاز للمالحــة ا�جو�ــة بــاســـــــ

راكب؛ و�شـــــــمل االســـــــتثناءات، ع�� ســـــــبيل املثال ال ا�حصـــــــر، الطيار أو املشـــــــغل أو أحد ال

 أفراد الطاقم.

 ب التقلبات �� أسعار الصرف.أي ت�اليف يتم تكبدها �سب •

 سب��ا جرح عر�ىي.�القيحية ال�ي اإلصابات  البكت��ية باستثناء  اإلصابات   •

ـــــخص  م�ن الط��ان ع��   • ـــــغلة من قبل أو نيابة عن ال�ـــــــ أي طائرة مملوكة أو مؤجرة أو مشـــــــ

 املؤمن عليھ أو أي شركة فرعية أو تا�عة أو قر�ب لل�خص املؤمن عليھ.

  القيادة أو الر�وب بصــفتك   •
ً
�� (أ) أي مركبة �شــارك �� أي ســباق أو اختبار ســرعة أو راكبا

ستخدم �� القيادة  
ُ
 . أو ال��لوانيةاملث��ة  اختبار تحمل أو (ب) أي مركبة �

ــيــة أخرى، إذا تم  • ــــ أي مطــالبــة نــاتجــة عن عــدوى ان��ــاز�ــة أو ورم خبيــث أو أي حــالــة مرضـــــــ

ــــــخيص ـــــــابـة  ��ـــــــ ـــــــاب بـاإليـدز    إصـــــــ ــــــخص املؤمن عليـھ، �� وقـت املطـالبـة، ع�� أنـھ مصـــــــ ال�ـــــــ
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ــــــــب   ُد املرتبط بـــاإليـــدز، إجراء اختبـــار دم   -(متالزمـــة عوز املنـــاعـــة املكتســـــــ ــَّ َعقـ
ُ
اإليـــدز) أو امل

 إيجا�ي لف��وس العوز املنا�� البشري.  

ُد  األمراض ال�ي تنتقل عن طر�ق االتصال ا�جن�ىي وا�حاالت املعروفة باسم اإليدز أو • َعقَّ
ُ
امل

املرتبط باإليدز أو وجود اختبار دم إيجا�ي لف��وس العوز املنا�� البشـري و / أو أي مرض  

ــلــة بمــا �� ذلــك   ــــ ــــــ�ــالهــاأو حــالــة ذات صـــــــ ــأ ع��ــا ع�� اختالف أشـــــــ ـــــ ، مهمــا �ــانــت،  �ــل مــا ينشـــــــ

 . الناجمةاملكتسبة أو  

 .  يةمهنأي خسارة يتكبدها ال�خص املؤمن عليھ أثناء مشاركتھ �� أي ر�اضة   •

أي مســابقات أو ر�اضــات أو أ�شــطة خطرة تقدم أو تز�د من احتمال ا�خســارة أو التدر�ب   •

ال�ي تتطلب االحت�اك ا�جســــدي حيث ي�ون االتصــــال ا�جســــدي ب�ن أنواع أو االنخراط �� 

  الالعب�ن  
ً
 مقبوال

ً
 ؛من اللعبجزءا

 ؛أو أ�شطة خطرةأنواع ر�اضة أو   سابقاتأي م •

االضــــطرابات العقلية أو العصــــبية أو العاطفية بما �� ذلك، ع�� ســــبيل املثال ال ا�حصــــر،  •

اضــطرابات القلق، واضــطرابات األ�ل، واالضــطرابات الذهانية، واالضــطرابات العاطفية،  

واضــــطرابات ال�ــــخصــــية، واضــــطرابات �عاطي ا�خدرات، واضــــطراب العرض ا�جســــدي،  

ــية، واضـــــــطرابات التكيف، واالضـــــــطرابات اال�شـــــــقاقية، واالضـــــــطرا ــية ا�جنســـــ بات النفســـــ

 ؛واالضطرابات العقلية العضو�ة، والتخلف العق��، والتوحد

املســـــــتشـــــــفى، وال�ي  حتجاز ��ا�خدمات أو اإلمدادات أو العالج، بما �� ذلك أي ف��ة من اال   •

 ؛طبيبلم يتم التوصية ��ا أو املوافقة عل��ا أو اعتمادها ع�� أ��ا ضرور�ة طبًيا من قبل ال

أو الفحوصــات األخرى حيث ال توجد مؤشــرات موضــوعية  الدور�ة  الفحوصــات ا�جســدية  •

أو ضــــعف �� ال�ــــحة العادية، والت�ــــخيص ا�خ��ي أو فحوصــــات األشــــعة الســــينية إال �� 

   ؛سياق اإلعاقة ال�ي تم تحديدها من خالل م�املة مسبقة أو حضور طبيب

 ؛جة حادثا�جراحة االنتقائية أو التجميلية، إال نتي •
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ــــنان   • ــــأ عن أو تنتج عن مرض الفتق أو عالج األســـــــ ــــوهات ا�خلقية وا�حاالت ال�ي تنشـــــــ التشـــــــ

 ؛باستثناء األسنان الطبيعية السليمة ال�ي تحدث �سبب اإلصابة

النفقات املتكبدة فيما يتعلق بالقدم الضــعيفة أو املتوترة أو املســطحة، أو مســمار القدم  •

 ؛أو مسمار ال�حم أو أظافر القدم

 ؛انحراف ا�حاجز، بما �� ذلك االستئصال ا�خاطي و / أو الت�حيح ا�جرا�� اآلخر لھ •

 ؛األعضاء ال�ي �عت��ها األطباء ا�ختصون تجر�بية  اعةعمليات زر  •

 ؛الرعاية ا�جيدة لألطفال بما �� ذلك الفحوصات والتطعيمات •

   هايتم الدفع مقابلالعالج املقدم �� مستشفى ح�ومي أو ا�خدمات ال�ي ال  •
ً
 ؛عادة

�� النظارات والعدســات الالصــقة والســماعات الطبية وفحص وصــفة طبية أو تركي��ا، إال  •

 ؛�سببت اإلصابة �� ضعف البصر أو السمعحال  

ــليـــة األنثو�ـــة وجميع   • ــــ ــاء التنـــاســـــــ ــــــ ا�حمـــل والوالدة النـــاتجـــة أو اإلجهـــاض أو أمراض األعضـــــــ

واإلمدادات املتعلقة بت�خيص أو عالج العقم ا�حاالت ذات الصلة، بما �� ذلك ا�خدمات 

ــا�ل األخرى املتعلقة �عدم القدرة ع�� إنجاب الطفل، وتحديد النســـــــل بما �� ذلك   أو املشـــــ

 ؛العمليات واألجهزة ا�جراحية

ـــروفات ال�ي لم يتم �غطي��ا  • ـــائر املالية و / أو املصـــــــ ـــارة التبعية من أي نوع أو ا�خســـــــ ا�خســـــــ

 ؛�ش�ل خاص

 ؛طة مهنية تحت األرض أو تتطلب استخدام املتفجراتاالنخراط �� أ�ش  •

 ؛العالج الوقائي، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر أي تطعيم و / أو تحص�ن •

ــة أو  • ــة أو األجهزة ال��قيعيــ ــاعيــ ــنــ ــــ ــأجهزة منع ا�حمــــل أو األطراف الصـــــــ بــ ــة  ــات املتعلقــ النفقــ

 ؛املعينات االصطناعية

 ؛عالج ط�ي متخصص دون إحالة من طبيب •

ــــــوات أو تيجـان من املعـادن   عمليـاتي  أ • ــــــحـة الفم أو حشـــــــ ــنـان أو �ـــــــ ــــ ــــــحـة األســـــــ تتعلق ب�ـــــــ

 ؛الثمينة



                                               الشروط واألح�ام                                       ماكس اليف ستايل                                             

 للتأم�ن  آر إس أي

ة  | 18 ح ف  ص
 

النفقات املتكبدة �ســـــبب العالج االســـــتقصـــــائي الذي لم يحدده الطبيب حســـــب الضـــــرورة   •

 ؛الفور�ة

 نية ال�خص املؤمن عليھ لل�جرة. •

 ؛تقص�� الناقل العام أو إفالسھ •

 ؛العمل اليدوي، �� غ�� أوقات العمل تنخرط ��العمالة ال�ي  •

 ؛، إال أثناء رحلة ترف��يةيعر�ىغ��  القيام �عمل ع�� أساس دائم أو �عاقدي   •

ــــــ�حــة النوو�ـة أو  • ــــــو �� منظمــة إرهـابيــة أو تـاجر مخــدرات أو ممول لألســـــــ أي إرهـا�ي أو عضـــــــ

 الكيميائية أو البيولوجية.

 

عد 
ُ
املؤمن عليھ بأي إقرارات مز�فة عند التقدم   أد���� حال و�اطلة  الغية  البوليصة  هذه  �

 ، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، عمر ال�خص املؤمن عليھ.البوليصةلهذه  

 مزايا إضافية

 فوات موعد املغادرة

�� شـهادة التأم�ن مقابل رسـوم النقل  ةاملو�ـح  بحدود القيمةسـيتم �غطية ال�ـخص املؤمن عليھ 

ل ال�خص املؤمن عليھ  و وص�� حال واإلقامة اإلضافية للسماح لھ بالوصول إ�� وجهتھ ا�خارجية 

 إ�� نقطة املغادرة الدولية أو امليناء أو املطار أو ا�حطة �عد فوات األوان لألسباب التالية:

أي  ل�ـــــــخص املؤمن عليھ باإلضـــــــراب أو اع�� مت��ا  تتأثر خدمات النقل العام ال�ي �ســـــــافر   •

 مي�اني�ي.عطل سوء األحوال ا�جو�ة أو    نتيجة صنا�� أو  إجراء

 . عطلحادث أو نتيجة أي  تلف املركبة ال�ي �ستقلها ال�خص املؤمن عليھ   •

 استثناءات السفر
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ــئة عن إضـــــــــراب أو  • ــنا�� قائم أو يتم اإلعالن عنھ بحلول تار�خ  إجراء  أي مطالبات ناشـــــــ صـــــــ

 ؛هذا التأم�ن أو �� وقت حجز أي رحلةاالش��اك �� 

إن أي ضـــــــرر أو عطل عر�ـــــــىي للمركبة ال�ي يملكها ال�ـــــــخص املؤمن عليھ ال�ي �ســـــــافر ��ا   •

 ؛اإلهمالنتيجة  حالة مي�انيكية غ�� جيدة أو صا�حة للس��  بانت السيارة  �

   ة داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدةاملطالبات الناشئة عن رحل •
ً
 ؛حصرا

الرحلة    خط ســــ��ال�ــــخص املؤمن عليھ وفًقا ���ــــجيل وصــــول  أي مطالبة تنشــــأ عن عدم  •

 ؛املقدم لھ أو وصولھ املتأخر إ�� املطار أو امليناء �� وقت ��جيل الوصول املطلوب

 ع�� توصــــــية هيئة  ا��ــــــحاب طائرة أو ســــــفينة بحر�ة من ا�خدمة (موقًتا أو غ�� ذلك) بناءً  •

 ؛الط��ان املد�ي أو هيئة ميناء أو أي هيئة تنظيمية �� بلد �سافر منھ / إليھ

املصـــــــــروفات اإلضـــــــــافية عندما �عرض مشـــــــــغل النقل العام ا�جدول ترتيبات ســـــــــفر بديلة  •

 ؛معقولة

ــ��داد من شـــــركة تنظيم رحالت أو  • ــار�ف مســـــتحقة الدفع أو قابلة لالســـ أي ت�اليف أو مصـــ

 ؛ل�خص املؤمن عليھتا�عة ل أو فندق أو أي مقدم آخر لإلقامة أو النقل  شركة ط��ان

 ؛التعو�ض عن نقاط املسافر الدائم أو ال��امج املماثلة •

أي مطالبات تنشأ �سبب عدم رغبة ال�خص املؤمن عليھ �� السفر أو عدم حصولھ ع��  •

 ؛جواز السفر أو التأش��ة أو املستندات الالزمة

ناشــــــــــئة عن ظروف معروفة لل�ــــــــــخص املؤمن عليھ، قبل حجز الرحلة وال�ي أي مطالبات   •

�ـان من املتوقع أن تؤدي إ�� إلغـاء أو تقليص الرحلـة بمـا �� ذلـك ا�حـاالت الطبيـة املوجودة  

 ؛مسبًقا وا�حمل

أي خسارة تنشأ بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة عن أي سيطرة أو تصرف للوائح ح�ومية،  •

أو خطأ، أو إغفال، أو تقصــــ�� من جانب أي و�الة ســــفر، أو منظم  أو إفالس، أو تصــــفية،  

ــــــ��  ــــــ�ـل جزًءا من خط ســـــــ ــــــ��ك و / أو مزود آخر ألي خـدمـة �شـــــــ رحالت، أو نـاقـل عـام مشـــــــ

 ؛الرحلة ا�حجوزة
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عدم إخطار و�الة السفر أو منظم الرحالت أو الناقل العام املش��ك و / أو مزود آخر بأي   •

حلة ا�حجوزة با�حاجة إ�� إلغاء أو تقليص ترتيبات  خدمة �شــــــ�ل جزًءا من خط ســــــ�� الر 

 ؛السفر فوًرا عندما يتب�ن أنھ من الضروري القيام بذلك

األعمــــــال  • أو  العــــــدوانيــــــة األجنبيــــــة،  األعمــــــال  أو  الغزو،  أو  ا�حر�يــــــة،  العمليــــــات  أو  ا�حرب 

ــة، أو التمرد، ــا)، أو ا�حرب األهليــ ــــــواء تم إعالن ا�حرب أم لم ُ�علن ع��ــ ــة (ســـــــ ــدائيــ أو   العــ

الثورة، أو العصـــــــــيان املســـــــــ�ح، أو عدم الطاعة، أو الشـــــــــغب، أو االضـــــــــطرابات املدنية، أو 

ــار؛ أو أي    املؤامرة، أو القوة العســــــكر�ة أو ــبة، أو األح�ام العرفية، أو حالة ا�حصــــ املغتصــــ

ــار أو  ــ ــــباب ال�ي تحدد إعالن أو إنفاذ األح�ام العرفية أو حالة ا�حصـــــــ من األحداث أو األســـــــ

�حجر الصـــ��، أو اللوائح ا�جمركية، أو التأميم بأمر من أي ح�ومة أو ســـلطة  ا�حجز أو ا

 ؛عامة أو محلية

 ؛عمل إرها�ي •

ـــــتخدام املواد النوو�ة • ـــــرة أو غ�� أو إطالقها أو الهروب م��ا وا  اســـــــ ـــــورة مباشـــــــ ل�ي تؤدي بصـــــــ

البيولوجية  ر أو اسـتخدام املواد  شـ مباشـرة إ�� تفاعل نووي أو إشـعاع أو تلوث إشـعا��. و�

أو الكيميائية املســــــببة لألمراض أو الســــــامة، و�طالق مواد بيولوجية أو كيميائية ممرضــــــة  

 ؛أو سامة

 ال �غطي   •
ً
أي خســارة أو ضــرر ناجم بصــورة مباشــرة أو غ�� مباشــرة عن و/    البوليصــة أيضــا

 ع�� أنھ و�اء.  أو ناتج عن أي ش�ل من أش�ال املرض املعلن عنھ 

 فقدان املال

لألموال ال�ـخصـية لل�ـخص املؤمن عليھ �� حالة الفقدان والتلف العر�ـىي  �غطيةتوفر الشـركة  

ــــــرقـة أثنـاء التواجـد داخـل دولـة اإلمـارات العر�يـة املتحـدة ا �� أي م�ـان  تواجـده  وأثنـاء    ،أو الســـــــ مؤقتـً

ــــــع�ن ( ا �� أي ف��ة تــأم�ن، ح�ى مبلغ محــدد ��  90آخر �� العــالم ملــدة ال تز�ــد عن �ســـــــ ــــــهــادة  ) يومــً شـــــــ

 التأم�ن باستثناء:



                                               الشروط واألح�ام                                       ماكس اليف ستايل                                             

 للتأم�ن  آر إس أي

ة  | 21 ح ف  ص
 

 ؛النقص �سبب ا�خطأ أو اإلغفال •

 ؛ا�خسائر ال�ي لم يتم إبالغ الشرطة ع��ا •

ــــــرار ال�ي �حقـت بـال • ــــــارة أو األضـــــــ ركـت    بنودا�خســـــــ
ُ
�� منطقـة يمكن لعـامـة    دون مراقبـةال�ي ت

 ؛الناس الوصول إل��ا

األمتعة املغلق  ال تخضـــــــع للرقابة بخالف صـــــــندوق فارغة  الســـــــرقة من ســـــــيارة ع�� الطر�ق   •

ا�خفي أو صــــــندوق األمتعة ا�خفي أو صــــــندوق القفازات �عد الدخول القســــــري والعنيف  

 ؛إ�� السيارة املقفلة بإح�ام

 ؛خسارة ال يمكن تفس��ها و / أو اختفاء غامض •

ــــــم / البطــاقــات   • ــــــرقــة أو التلف الــذي ي�حق ببطــاقــات االئتمــان / ا�خصـــــــ ــارة أو الســـــــ ـــــ ا�خســـــــ

ــــــرفيــة من أي نوع، واأل  ــــــتبــدال وقــابلــة للتــداول تمثــل  وراق املــاليــةاملصـــــــ (أدوات قــابلــة لالســـــــ

مثل الســـــندات واألوراق املالية، أو األوراق املالية   -القيمة املالية، ســـــواء �انت أوراق دين  

مثل العقود من النوع اآلجل  -  القود االشـــتقاقيةمثل األســـهم أو  -ال�ي تمثل حقوق امللكية  

 ؛واملقايضات)، واملستندات من أي نوع  وا�خيارات  ستقبليةوالعقود امل

الفقدان أو الســـــــــرقة أو التلف أو الت�لفة أو املصـــــــــار�ف من أي نوع �ســـــــــبب ا�خداع ما لم  •

 يكن ا�خداع الوحيد املستخدم هو الدخول إ�� من�لكم. 

 ؛فقدان األموال ال�ي تمتلكها �أمانة أو استخدامها فيما يتعلق بأي تجارة أو مهنة أو عمل •

 الرأي الط�ي الثا�ي 

خدمة االستشارة الطبية املعروفة باسم "الرأي الط�ي الثا�ي" لل�خص املؤمن عليھ  �سمح 

ا�حصول ع�� رأي ط�ي ثاٍن من األخصائي�ن الطبي�ن �� حالة املعاناة من ا�حاالت الطبية املذ�ورة  

ا�حالة  بناًء ع�� طبيعة  أدناه أو املرض ا�خط�� الذي ُ�عت�� أنھ �ستحق مثل هذا التقييم ا�خار��

 أو شد��ا أو �عقيدها. 
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و�� حالة اختيار ال�خص املؤمن عليھ الستخدام هذه ا�خدمة، ستقوم الشركة �سداد 

 الت�اليف املتكبدة لهذه النفقات الطبية ح�ى مبلغ التأم�ن ا�حدد �� جدول املزايا. 

و�بدأ احتساب  و�� من التغطية. ) يوًما األ 60أي قضية للمراجعة خالل الست�ن ( موال يجوز تقدي

 ف��ة االنتظار هذه �� اليوم نفسھ الذي يخضع فيھ ال�خص لتغطية هذا ال�خص التا�ع. 

 إجراءات العملية 

ــــــرة. و�قــدم  ـــــــال بــاملعهــد الط�ي مبــاشـــــــ ــــــخص املؤمن عليــھ طلــب ا�خــدمــة عن طر�ق االتصـــــــ يبــدأ ال�ـــــــ

ــــية عن ا�حالة، وال�ي  ــــاســـــــ ــــخص املؤمن عليھ معلومات أســـــــ ــــمل، من ب�ن معلومات أخرى،  ال�ـــــــ �شـــــــ

ل للفرد (الذي يقدمھ الطبيب املعا�ج) باإلضـافة إ�� نتائج جميع الفحوصـات   التار�خ املر�ـىي املفصـّ

الطبية ال�ي تم إجراؤها وال�ي تتعلق با�حالة. بمجرد إصـــــدار الرأي الط�ي الثا�ي من قبل األخصـــــائي  

 (األخصائي�ن)، تتم مراجعتھ مع املر�ض.

ا "الرأي" أو يق��ح ��خيص ا�حالة و / أو قد �ساعد �� تحديد العالج أو اإلجراءات  وقد يؤكد هذ

تقع ع�� مسؤولية الطبيب   ھ األ�سب املتاحة لل�خص املؤمن عليھ �� تلك ال�حظة. ومع ذلك، فإن

املعا�ج التقييم امل�ي ال��ائي وتأكيد الت�خيص الط�ي و / أو القرار �شأن مسار العالج الذي يجب  

 باعھ.  ات

لزم األمر، اإلصرار ع�� تقديم املستندات املذ�ورة أعاله �� األصل للتحقق  إن و�جوز للشركة، 

 يوًما من تار�خ الت�خيص.  90م��ا. و�تع�ن تقديم املستندات �� غضون ف��ة أقصاها 

 وفيما ي�� ا�حاالت الطبية ال�ي يمكن ف��ا االستفادة من خدمة الرأي الط�ي الثا�ي:  

 ا�جان�ي الضموري   التصلب •

 مرض الزهايمر •

 أي ب�� •

 أي مرض ��دد ا�حياة •



                                               الشروط واألح�ام                                       ماكس اليف ستايل                                             

 للتأم�ن  آر إس أي

ة  | 23 ح ف  ص
 

 ورم دما�� حميد •

 سرطانال •

 أمراض القلب واألوعية الدمو�ة •

 آالم ا�حوض املزمنة •

 غيبو�ةال •

 الصم •

 ال��اب الور�د ا�خثاري  / �سداد الوعاء الدموي  ا •

 انتفاخ الرئة •

 استبدال مفصل الورك / الركبة •

 الفشل ال�لوي  •

 ع�� الكالمعدم القدرة   •

 حروق كب��ة أو شديدة •

 ةزراعة األعضاء الرئيس  •

 صدمة كب��ة •

 التصلب املتعدد  •

 األمراض العصبية التنكسية •

 شللال •

 بارنكسون (الشلل االر�عا�ىي) مرض   •

 ال��اب املفصل الروماتو�دي  •

 السكتة الدماغية   •

 الع�ى املفا�� �سبب املرض •

 الط�ي الثا�ي: قة فيما يتعلق بالرأي االستثناءات املطبّ 
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 وال�ي قد يتم طلب رأي ط�ي ثان �شأ��ا.  املسبقة ع�� التأم�نال توجد استثناءات ل�حاالت   •

 .البوليصة) يوًما من تار�خ سر�ان  60ال يمكن طلب رأي ط�ي ثاٍن خالل ست�ن ( •

 فقدان الوظيفة الالإرادي  

ــــــ�ــل ال إرادي �عــد تــار�خ   ــــــرة  �� حــالــة فقــدان املؤمن عليــھ للوظيفــة �شـــــــ ــــــر�ــان  املبــاشـــــــ وأثنــاء ف��ة ســـــــ

الشـــــــهر�ة ا�حددة �� شـــــــهادة التأم�ن ل�ل ف��ة الحقة مســـــــتمرة �املة املزايا  التأم�ن، تدفع الشـــــــركة  

ــــــخص املؤمن عليـــھ  30ملـــدة   ا من فقـــدان الوظيفـــة الالإرادي لل�ـــــــ ــً ــــــر�طـــة أال تتجـــاوز املـــدة    ،يومـ شـــــــ

 اإلجمالية لهذا التعو�ض ثالثة أشهر.

 شر�طة أنھ فيما يتعلق بفقدان الوظيفة الالإرادي:  

ــهادة  املباشــــرة  يوًما من تار�خ    180اإلشــــعار �عد ف��ة انتظار مد��ا  يأ�ي   .1 كما هو محدد �� شــ

 التأم�ن.

ـــــخص املؤمن عليھ   .2 دفع ع�� بال عمليظل ال�ـــــــ
ُ
ــهر�ة بموجب    ��ةا املخالل الف��ة ال�ي ت ـــ الشـــــــ

 .  البوليصةهذه  

ــــــركــة بمجرد قبولــھ وظيفــة بــديلــة خالل ف��ة  ع��  نب��  ي .3 ــــــخص املؤمن عليــھ إبالغ الشـــــــ ال�ـــــــ

ــــــخص املؤمن عليـــھ قـــد أعيـــد توظيفـــھ خالل الف��ة ال�ي �ـــان   التعو�ض. و�ذا تب�ن أن ال�ـــــــ

يتلقى ف��ا املزايا الشـــــــهر�ة، فســـــــت�ون املطالبة بأكملها باطلة، وتحتفظ الشـــــــركة با�حق �� 

ــــــ��داد املبلغ املـدفوع بـال�ـامـل لل ــــــهر�ـة منـذ بـدايـة فقـده  اســـــــ ــــــخص املؤمن عليـھ كم��ة شـــــــ �ـــــــ

 للوظيفة الالإرادي.  

املنصــــوص عل��ا �� أهلية اســــتحقاق التغطية ال�ــــخص املؤمن عليھ مؤهل وفًقا لشــــروط   .4

 .البوليصةهذه  

 مزايا فقدان الوظيفة الالإرادي:  قة ع�� االستثناءات املطبّ 

ــئة عن و / أو   بالفقدان الالإرادي للوظيفةفيما يتعلق    ال تقع ع�� عاتق الشــــــركة املســــــؤولية الناشــــ

 بأي مما ي��: ال�ي تتعلقاملنسو�ة إ�� و / أو  
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عت�� أنإذا  •
ُ
الشـــــركة املوجهة  ب�� الرأي املعقول    قر�بةلديھ معرفة    عليھال�ـــــخص املؤمن   ا

 ؛املباشرةتار�خ  عند   شعارإل ل

ـــــتمر   • ـــــخص املؤمن عليھ �� عمل مســـــــ ـــــھ  لدى إذا لم يكن ال�ـــــــ ـــــاحب العمل نفســـــــ  6ملدة    صـــــــ

 ؛أشهر

 ؛إذا لم يكمل ال�خص املؤمن عليھ ف��ة االختبار بنجاح •

فقدان الوظيفة الالإرادي �سبب سوء السلوك أو رفض قبول أوامر من الرؤساء أو سوء   •

 ؛األمانة أو عمل احتيا��األداء أو اإلدانة بارت�اب جر�مة أو خيانة  

بصــورة مباشــرة أو إذا �انت فقدان الوظيفة الالإرادي بأي شــ�ل من األشــ�ال أو �ان ناتج   •

 ؛عن أفعال األ�خاص املؤمن عل��م  غ�� مباشرة

ي  إلرادإثبات أنھ �ان  عليھ  حيث ال �ســــــتطيع ال�ــــــخص املؤمن  ظيفة إلرادي  أي فقدان للو  •

 ؛لواردة �� هذا القسموأنھ ال ينطبق أي من االستثناءات ا

 ؛أي عمل آخر معقول يقدمھ صاحب العمل  عليھإذا رفض ال�خص املؤمن   •

 ؛عن إضراب أو نزاع عما�� أو إغالقبصورة مباشرة أو غ�� مباشرة  اتج  ن •

 ؛يوًما ع�� التوا��  30يحدث �� وقت العمل خارج دولة اإلمارات العر�ية املتحدة ألك�� من  •

 ؛االتفاق املتبادلتيجة االستقالة و / أو ن •

  ذا �ان ذلك إ •
ً
أو �ســـــبب عدم  ،أو موســـــمًيا �� مهنة األ�ـــــخاص املؤمن عل��م�عت�� اعتياديا

 ؛جهاتتجديد عقد العمل من قبل ا�

 ؛ الناتج عن إدانة بجر�مة أو خيانة األمانة أو االحتيالفقدان الوظيفة الالإرادي 

ــــــو   الوظيفــة الالإرادي إذا �ــان فقــدان   • ا عن عــدم حصـــــــ ــــــخص املؤمن عليــھ ع�� نــاتجــً ل ال�ـــــــ

 ؛تأش��ة إقامة سار�ة املفعول �� اإلمارات العر�ية املتحدة

•   
ً
عن ا�حرب، أو الغزو، أو األعمـال العـدوانيـة األجنبيـة، أو األعمـال العـدائيـة إن �ـان نـاجمـا

ـــــواء تم إعالن ا�حرب أم لم ُ�علن ع��ا)، أو التمرد، أو اإلرهاب، أو الثورة، أو التمرد أو  (ســـــــ
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ـــــتيالء ع�� املمتل�ات أو  ـــــادرة أو التأميم أو االســـــــ ـــــبة، أو املصـــــــ ـــــكر�ة أو املغتصـــــــ القوة العســـــــ

 ؛تدم��ها أو إتالفها بواسطة أو بأمر من أي ح�ومة أو سلطة عامة أو محلية

ــاط   • �ســـــــبب بصـــــــورة مباشـــــــرة أو غ�� مباشـــــــرة �� التلوث اإلشـــــــعا�� املؤ�ن الناتج عن النشـــــ

أو �ســـــبب أي نفايات نوو�ة ناتجة عن اح��اق الوقود   اإلشـــــعا�� الناتج عن أي وقود نووي 

ــــــعــة أو غ��هــا من املواد ا�خطرة النــاتجــة عن أي   ــــــــامــة املشـــــــ النووي أو املواد املتفجرة الســـــــ

 ؛تجميع نووي متفجر أو م�ون نووي منھ أو ساهم فيھ أو نا�ىئ عنھ

ــــــخص املؤمن    إقرار زائفإذا تم إجراء أي   • نيــــابــــ يــــھ،  لعأو إخفــــاء من قبــــل ال�ـــــــ ة عنــــھ  أو 

 ؛البوليصةلدعم أي مطالبة بموجب هذه   �غطيةل�حصول ع��  

إذا �ان ال�ــــــــــخص املؤمن عليھ �� تار�خ فقدان الوظيفة الالإرادي قد تم توظيفھ من قبل  •

ــاهًما   شــــركة �ان هو أو زوجتھ أو شــــر�كھ أو والديھ أو طفلھ أو أخيھ أو أختھ مديًرا أو مســ

 ؛(بخالف االستثمار بحسن نية �� شركة مدرجة �� بورصة أوراق مالية مع��ف ��ا)ف��ا  

ــــــنت�ن أو �عملون بـدوام جزئي أو عمـل املؤمن عل��م العـا • مل�ن �عقـد محـدد املـدة أقـل من ســـــــ

 ؛مؤقت

ــأ �� أي وقـت   • ــــ ــــــورة إلراديـة وال�ي ينشـــــــ ــــــخص املؤمن عليـھ للوظيفـة بصـــــــ نتيجـة لفقـدان ال�ـــــــ

 ؛خالل ف��ة االختبار لعقد العمل

إذا تم فصـــــل ال�ـــــخص املؤمن عليھ من قبل صـــــاحب العمل وفًقا �حقوق صـــــاحب العمل  •

   ؛من قانون العمل اإلمارا�ي 120ك بموجب املادة  �� القيام بذل

   مفصوال عن العملإذا لم يكن ال�خص املؤمن عليھ قد أن�ى عملھ ولم يصبح  •
ً
ولكن بدال

 ؛من ذلك تم حجب راتبھ و / أو عالواتھ بال�امل ألي سبب من األسباب

 ؛إخفاق الشركة حيث �ان السبب املساهمة يمثل خطًرا �ارثًيا طبيعًيا •

 من إشعار العمل •
ً
 ؛الف��ة ال�ي يتم ف��ا استالم الدفع من صاحب العمل بدال

 ؛اإلمارات العر�ية املتحدة  دولة  أي توجھ نحو التوط�ن وفًقا �ح�ومة •

 ؛عمل �حسابھ ا�خاصأنھ ��عت�� ال�خص املؤمن عليھ   •
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 ؛يوًما 30 �� غضون بھ  أي إشعار لم يتم إبالغ الشركة   •

 

 

 استثناءات عامة

دفع أي مزايا بموجب هذه 
ُ
ا�حدث الذي أدى   عند ظهور   إ�� ال�خص املؤمن عليھالبوليصة لن ت

 نتيجة ملا ي��: البوليصة إ�� مطالبة بموجب هذه 

 ؛ اإلشعاع النووي واال�شطار النووي واالندماج النووي و / أو التلوث اإلشعا�� •

ــرابات وحرب (ســـــــــواء أعل • نت ا�حرب أم ال)، أو الشـــــــــغب، أو االضـــــــــطرابات األهلية، أو إضـــــــ

التمرد أو العصــــيان أو الفصــــل أو االنتفاضــــة الشــــعبية أو الســــلطة املغتصــــبة أو اإلرهاب.  

ا �� القوات  
ً
وُ�طبق اســـتثناء ا�حرب فقط عندما ي�ون ال�ـــخص املؤمن عليھ عضـــًوا �شـــط

العســـــــكر�ة ع�� ســـــــبيل املثال ا�جيش أو البحر�ة أو القوات ا�جو�ة أو ا�جيش اإلقلي�ي أو 

لشـــرطة أو أي قوات خاصـــة أخرى تنشـــطها ا�ح�ومة أو الســـلطات العامة األخرى للدفاع ا

عن القانون والنظام �� حالة وقوع عملية حرب، أو أي �ـــخص آخر يحمل الســـالح �� دور  

ــــــط أو دفا��. ــــــتبعد.  ا�خاملةومع ذلك يتم �غطية مخاطر ا�حرب    �شـــــــ ا�حرب   �غطية وُيســـــــ

املؤمن عليھ �ش�ل دائم �� دولة �عد إعالن ا�حرب �� ذلك  إذا تم �عي�ن ال�خص  ا�خاملة  

البلــد أو �عــد أن تم االع��اف ��ــا كمنطقــة حرب من قبــل األمم املتحــدة أو �� حــالــة وجود 

وُ�قصـــــــد بالعمليات ا�حر�ية األعمال العدائية، والتمرد، وأعمال الشـــــــغب،    عمليات حرب.

والثورة، والعصــيان، والتآمر، والســلطة    واالضــطرابات املدنية، وا�حرب األهلية، والتمرد،

العســـــكر�ة أو املغتصـــــبة، واألح�ام العرفية أو حالة ا�حصـــــار. وُ�قصـــــد بالدوام أنھ ت�ليف 

 ؛يوًما 28ملدة تز�د عن  

ُد املرتبط بــاإليــدز • َعقــَّ
ُ
ـــــــب (اإليــدز) أو امل ع�� النحو ا�حــدد من    متالزمــة عوز املنــاعــة املكتســـــــ

وقت آلخر، أو وجود ف��وس العوز املنا�� البشـــــــــري كما  قبل منظمة ال�ـــــــــحة العاملية من  
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ـــــري اإليجا�ي أو اختبار   ــاد لف��وس العوز املنا�� البشـــــــ ـــ ـــــم املضـــــــ ــح من فحص ا�جســـــــ ـــ يت�ـــــــ

 ؛ف��وس العوز املنا�� البشري 

ــة  ال �غطي هــذه   ـــــ ــارة أو  البوليصـــــــ ـــــ أو التلف أو الت�ــاليف والنفقــات النــاتجــة  الــدمــار  ا�خســـــــ

تحدث من   أو الناشــــــــــئة عن، أو الناتجة عن، أو ال�ي�شــــــــــ�ل مباشــــــــــر أو غ�� مباشــــــــــر عن، 

ــــــببـات األمراض أو  ــــــ�ـال مســـــــ ــــــ�ـل من أشـــــــ خالل أو نتيجـة، أو ال�ي يمكن أن �عزى إ�� أي شـــــــ

ــــــات   ــــــر املرض والف��وســـــــ ــــــبيـل املثـال ال ا�حصـــــــ ال�ـائنـات ا�حيـة الـدقيقـة بمـا �� ذلـك ع�� ســـــــ

 والبكت��يا والفطر�ات والطفيليات.

 عامة الشروط ال

 العقد 

ــــــ�ـل هـ  ــــــة  ذه  �شـــــــ ــــــهـادة التـأم�ن  ��ـا    إقراراتوأي  البوليصـــــــ (إن وجـدت) ونموذج الطلـب (إن وجـد) وشـــــــ

�عت�� جميع البيانات ال�ي يد�� ��ا ال�خص املؤمن عليھ، �� حالة عدم و ب�ن الطرف�ن. برمتھ  العقد 

ــــــمـانـات.   ـــــــت ضـــــــ ـــــــة  إبطـال هـذه  بيـان  ال يجوز ملثـل هـذا الو وجود احتيـال، إقرارات وليســـــــ أو البوليصـــــــ

ــــــتخـدامـھ للـدفـاع عن مطـالبـة بموجـب هـذه   ــة  اســـــــ ــــ   بيـان  مـا لم يكن هـذا الالبوليصـــــــ
ً
ــهـادة  واردا ــــ �� شـــــــ

 التأم�ن املذ�ورة.

ــــــركـة،  الوكيـل  وال يتمتع ــــــول للشـــــــ ـــــــب األصـــــــ ــــــلطـة، ولكن فقط موظف مفوض حســـــــ نيـابـة عن   بـالســـــــ

 بأي ش�ل من األش�ال.البوليصة  قسط التأم�ن أو �عديل هذه   وقت دفعالشركة لتمديد 

دفع جميع املزايــا بموجــب هــذه  
ُ
ــة  وتــ ـــــ ــــــركــة املوجود �� د�ي، اإلمــارات    املقر الرئيس��  البوليصـــــــ للشـــــــ

 العر�ية املتحدة.

 للشـــــركة �� أي وقت. وتتحمل يوافق و�قر �
ً
ل �ـــــخص مؤمن عليھ والشـــــركة بأن البنك ليس وكيال

الشركة املسؤولية ال�املة عن أي مطالبات أو نزاعات أو خصامات من جانب ال�خص املؤمن لھ 

مباشـــرة مع ال�ـــخص  البوليصـــة  . وســـتدير الشـــركة جميع شـــؤون إدارة  بوليصـــةفيما يتعلق ��ذه ال

 املؤمن عليھ.
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 السن حدود 

عاًما وقت الت�جيل فيما يتعلق بمزايا   64 وأال يز�د عنعاًما،  65إ��  18ي�ون حد السن من 

عاًما فيما يتعلق بمزايا فقدان العمل. إذا تم تقديم سنة ميالد ال�خص املؤمن   59الوفاة والعمر 

شهر يناير   التأمينية هو اليوم األول من البوليصة عليھ للشركة فقط، فسي�ون تار�خ ميالد هذه 

من سنة ميالد هذا ال�خص املؤمن عليھ ما لم يتم ذكره وتأكيده بواسطة جواز السفر أو بطاقة  

 الهو�ة الوطنية.

 حاملو البطاقات اإلضافية 

تمتد  نب�� أنع�� حام�� البطاقات األســــــــــاســــــــــية للبنك فقط، ومع ذلك، ي  البوليصــــــــــةهذه  ســــــــــري  �

م �ســـــــمي��ا �� شـــــــهادة التأم�ن بصـــــــف��م ال�ـــــــخص  لتشـــــــمل حام�� البطاقات اإلضـــــــافية فقط إذا ت

 التأم�ن.  بوليصة  املؤمن عليھ ا�خاضع لدفع قسط التأم�ن واالمتثال لشروط وأح�ام  

 املراجعة / ف��ة املراجعة ا�جانية

ــــــط التـأم�ن بـال�ـامـل إذا   ــــــ��داد قســـــــ ــــــخص املؤمن عليـھ اســـــــ ــــــخص املؤمن عليـھ  يحق لل�ـــــــ أل�� ال�ـــــــ

، عن طر�ق تقديم طلب  املباشـرة) يوًما من تار�خ  30خالل ثالث�ن (  البوليصـةالتغطية بموجب هذه  

ــــــركــة بــا�حق �� رفض الطلــب الثــا�ي �عــد إلغــاء الطلــب آر إس أي من خالل البنــك /   . وتحتفظ الشـــــــ

 نفس ال�خص املؤمن عليھ.�� حال تم تقديمھ من قبل  ب هذه ا�خطة األول بموج

 ف��ة السماح

منح ف��ة ســــــماح مد��ا ثالثون (
ُ
) يوًما لســــــداد �ل قســــــط مســــــتحق �عد القســــــط األول، وخالل  30ت

"اإللغاء". و�تحمل  بما يتوافق مع أح�ام  ؤها، ما لم يتم إلغاالبوليصــــــةهذه الف��ة �ســــــتمر ســــــر�ان  

ليھ املســؤولية تجاه الشــركة عن دفع قســط التأم�ن عن الف��ة ال�ي �ســتمر ف��ا  ال�ــخص املؤمن ع

ســـــار�ة املفعول. و�� حال حدوث خســـــارة خالل ف��ة الســـــماح، يتع�ن �ســـــو�ة أي قســـــط    البوليصـــــة

 مستحق �� ذلك الوقت قبل �سو�ة أي مزايا مطالبة مطّبقة.

 كفاية اإلشعار
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ــــــعـار املقـدم إ��   ــــــركـة�عت�� هـذا اإلشـــــــ ــــــركـة أو إ�� أي وكيـل معتمـد للشـــــــ ــــــيـل ال  مع  الشـــــــ �ـافيـة  التفـاصـــــــ

لتحديد هو�ة ال�ـــــخص املؤمن عليھ، بمثابة إشـــــعار للشـــــركة. وال يؤدي عدم تقديم إشـــــعار خالل 

إ�� إبطال أي مطالبة إذا أظهرها ال�ــــخص املؤمن لھ أو   البوليصــــةالوقت املنصــــوص عليھ �� هذه  

ــتفيد أنھ لم يكن من املمكن �شـــ�ل ــعار �� غضـــون الوقت املقدم م معقول تقدي  املسـ مثل هذا اإلشـ

 وأنھ تم تقديم هذا اإلشعار �� أقرب وقت ممكن بصورة معقولة �عد ذلك.

 املساهمة

ــــــخص املؤمن عليــھ املطــالبــة   ـــــــة  من    بــأك��ال يجوز بــأي حــال من األحوال لل�ـــــــ مــاكس اليف بوليصـــــــ

 ستايل مع البنك �� أي وقت.

 اإل��اء  

ــة�� هذه    ما ورد�غض النظر ع   البوليصـــة املزايا املمنوحة بموجب هذه  ، فإن  بخالف ذلك  البوليصـ

 حدوث واحد أو أك�� مما ي��: عند نت�ياملؤمن عليھ ت  ال�ي تتعلق بال�خص

 ؛بلوغ املؤمن عليھ ا�حد األق�ىى لسن التغطية .1

 ؛التأمينية  البوليصةعند دفع مطالبة عن فقدان الوظيفة أو الوفاة بموجب هذه   .2

 ؛إعادة توظيف ال�خص املؤمن عليھ فيما يتعلق بفقدان الوظيفة الالإرادي  .3

ــةإلغاء هذه   .4 من قبل ال�ــــــخص املؤمن لھ �� أي وقت وفًقا لشــــــروط وأح�ام هذه    البوليصــــ

 ؛البوليصة

 ؛�� دولة اإلمارات العر�ية املتحدةلم �عد ال�خص املؤمن عليھ مقيًما   .5

 ؛البوليصةسر�ان  تار�خ  ان��اء   .6

 تار�خ استحقاق قسط التأم�ن إذا لم يتم دفع القسط املطلوب خالل ف��ة السماح.��  .7

 مراعاة الشروط واألح�ام 

عد 
ُ
وحقيقة البيانات واإلجابات ال�ي قدمها ال�ــخص    البوليصــةمراعاة املؤمن عليھ لشــروط هذه �

املؤمن عليھ �� نموذج الطلب / ا�حادثة عن ُ�عد واملعلومات املادية األخرى ال�ي يقدمها ال�ـــــــخص  
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ا مســـبًقا ألي مســـؤولية. الشـــركة. و�ذا تم �غي�� الظروف ال�ي تم ف��ا إدخال هذه  
ً
املؤمن عليھ شـــرط

 و�اطلة.الغية    البوليصةطية من الشركة، تصبح  �ش�ل جوهري دون موافقة خ  البوليصة

 املطالبات االحتيالية 

بأي شــــــــــ�ل من األشــــــــــ�ال احتيالية أو ال أســــــــــاس لها،    البوليصــــــــــةإذا �انت أي مطالبة بموجب هذه  

 من ال�خص املؤمن عليھ.  البوليصةفستتم مصادرة جميع املزايا بموجب هذه 

 التحكيم  

(يتم قبول    البوليصــــــــــة�� حالة �شــــــــــوء أي خالف بخصــــــــــوص املبلغ الذي يتع�ن دفعھ بموجب هذه  

ــــــؤوليــــة بخالف ذلــــك)، ُيحــــال هــــذا ا�خالف إ�� التحكيم بموجــــب قواعــــد مركز د�ي للتحكيم   املســـــــ

ت�ون  و ســــــــي�ون مقر التحكيم �� د�ي. و الدو��، وال�ي �عت�� القواعد مدمجة بالرجوع إ�� هذا البند. 

ــــــتخـدمـة �� إجراءات التحكيم �� اللغـة اإلنجل��يـة.   ��ون القـانون ا�حـاكم هو القـانون  و اللغـة املســـــــ

 إصدار ا�حكم ��ائًيا.  إ�� التحكيم، ي�ون  خالفاملوضو�� لد�ي. �� حالة إحالة أي  

 االختصاص القضائي

   البوليصـــــةتخضـــــع هذه  
ّ
�� حال  ودولة اإلمارات العر�ية املتحدة.  لقوان�ن الســـــار�ة �� فســـــر وفًقا لوت

ــئة بموجب   حال جميع الن�اعات الناشـ
ُ
ــا�حة ب�ن األطراف، ت عدم وجود اتفاقية إجراءات تحكيم صـ

 ا�حصري �حاكم دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.هذه االتفاقية إ�� االختصاص القضائي  

 نقل البيانات

يزود ال�ــخص املؤمن عليھ الشــركة بموافقتھ / موافق��ا الوا�ــحة ع�� معا�جة ومشــاركة ونقل و 

أو أي طرف آخر �� هذا العقد،   -أو الكشـــــــــف عن البيانات ال�ـــــــــخصـــــــــية لل�ـــــــــخص املؤمن عليھ    / 

ــــــتلم داخـل الـد ) تقييم وتقـديم هـذه  1ولـة أو خـارجهـا لألغراض التـاليـة: (مهمـا �ـان ذلـك، إ�� أي مســـــــ

) االمتثال ألية ال��امات قانونية وتنظيمية  3) إجراء مطالبات التأم�ن أو التحليل، و(2، (البوليصـــــة

 تخضع لها الشركة.
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 املزايا ال��اكمية  

ألي    البوليصـــــــةا�حد األق�ـــــــىى للمبلغ ال��اك�ي للمزايا املســـــــتحقة الدفع بموجب هذه    ال يتع�ن ع��

�ذا �ان لدى ال�ــــــخص املؤمن عليھ أك�� من  و املبلغ املذ�ور �� شــــــهادة التأم�ن.  أن يتجاوز  �ــــــخص  

ـــــة   ـــــؤولية املدفوعة  بوليصـــــــ ـــــىى للمســـــــ ـــــركة، فيجب أال يتجاوز ا�حد األق�ـــــــ ـــــادرة عن الشـــــــ واحدة صـــــــ

ــــــهـادة تـأم�ن واحـدة ألع�� خطـة، مع مراعـاة    بموجـب جميع الوثـائق ــــــوص عل��ـا �� شـــــــ ا�حـدود املنصـــــــ

و�تع�ن تخفيض امل��ة الشــــــهر�ة ع�� أســــــاس تناســــــ�ي إذا �ان لدى   الشــــــروط واألح�ام بخالف ذلك.

ــــــخص املؤمن عليــھ وثــائق أخرى أو أي منتجــات أخرى تقــدم �غطيــات ممــاثلــة من البنــك توفر   ال�ـــــــ

 ا�حماية �� حالة فقدانھ الالإرادي لوظيفتھ.  

   البوليصةإعادة سر�ان 

لة اكتشــاف أن ال�ــخص املؤمن عليھ  �عد دفع املطالبة. و�� حا  البوليصــةال ُ�ســمح بإعادة ســر�ان  

الغية و�اطلة.    البوليصـــة، ســـتصـــبح  البوليصـــةقد أعاد ��ـــجيلها �� النظام �� أي وقت خالل عملة  

دفع
ُ

ــ ــالبـــة  ولن تـ ــا  ،  أي مطـ ــــــ��دادكمـ ــــــخص املؤمن عليـــھ  ال يمكن اســـــــ ــھ ال�ـــــــ ــــــط الـــذي يـــدفعـ  . القســـــــ

الشـــــركة فقط قبول    �ســـــبب عدم دفع قســـــط التأم�ن، فســـــي�ون �� خيار  البوليصـــــةوعندما تنت�ي  

 من قبل الشركة.    البوليصةالحق للقسط و�عادة سر�ان  

 اإللغاء  

�� أي وقت عن طر�ق تقديم طلب من خالل البنك.    البوليصـــــــــةيجوز لل�ـــــــــخص املؤمن عليھ إلغاء  

ــــــخص   30هـــذا اإللغـــاء �عـــد ف��ة املراجعـــة ا�جـــانيـــة البـــالغـــة    و�� حـــال تم تطبيق ا، فيحق لل�ـــــــ يومـــً

و�� املؤمن عليھ اســـــ��داد قســـــط التأم�ن ا�حســـــوب ع�� أســـــاس تناســـــ�ي لف��ة التأم�ن غ�� املن��ية.  

يوًما من ف��ة املراجعة ا�جانية، فســـــــــيحق لل�ـــــــــخص املؤمن عليھ   30�ان اإللغاء �� غضـــــــــون  حال  

 أم�ن بال�امل.اس��داد قسط الت

�� أي وقت عن طر�ق إشعار كتا�ي يتم �سليمھ إ�� ال�خص   البوليصةو�جوز للشركة إلغاء 

�جالت الشركة ال�ي تنص ع��   املؤمن عليھ أو إرسالھ بال��يد إ�� العنوان األخ�� كما هو مو�ح ��
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ي�ون هذا  ب أن �ج ) يوًما �عد ذلك أن ي�ون هذا اإللغاء سارً�ا. و 15أنھ ال يقل عن خمسة عشر (

اإللغاء دون املساس بأي مطالبة �حيحة �شأت قبل ذلك. و�حق للمؤمن عليھ اس��داد قسط  

 التأم�ن ا�حسوب ع�� أساس تناس�ي عن ف��ة التأم�ن غ�� املن��ية. 

 ألي مطالبات.  البوليصةوال تخضع جميع املبالغ املس��دة �� هذه  

 التنازل 

ــــةال يجوز ألي طرف �� هذه   )أ ــــرة عن هذه    البوليصـــــــ ــــرة أو غ�� مباشـــــــ ــــورة مباشـــــــ التنازل بصـــــــ

موافقة خطية مســـــــــبقة من  ا�حصـــــــــول ع�� أو أي من حقوقها وال��اما��ا، دون    البوليصـــــــــة

 الطرف اآلخر.

يحتفظ املؤمن عليھ بحق �عي�ن أو �غي�� املســـتفيد. ولن ي�ون التنازل عن املصـــ�حة ملزًما   ) ب

لقى الشـــركة إشـــعاًرا كتابًيا بتغي�� املســـتفيد �شـــ�ل مرٍض للشـــركة. ول تقع  للشـــركة ح�ى تت

 ع�� عاتق الشركة املسؤولية عن �حة هذا التعي�ن أو �غي�� املستفيد أو التنازل.

لن ت�ون موافقة املســـتفيد، إن وجدت، ضـــرور�ة لتغي�� املســـتفيد أو أي �غي��ات أخرى ��  )ج

 .البوليصة

  البوليصة االمتثال لشروط  

 إ�� إبطال جميع املطالبات الواردة أدناه.  البوليصة يؤدي عدم االمتثال ألي من األح�ام الواردة �� 

 األقساط  

أو   ت�ون جميع األقساط مستحقة الدفع مقدًما من ال�خص املؤمن عليھ �� تار�خ استحقاقها

 ما لم يتم تقديم إشعار رس�ي باإل��اء. وذلك  ، قبلھ

 

 لتغطية  ادفع القسط وتار�خ سر�ان  
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  تبدأ التغطية ا�خاصة ب�ل �خص مؤمن عليھ من اليوم الذي يوقع فيھ ال�خص املؤمن عليھ

 استمارة طلب البنك / �عطي موافقتھ للبنك للت�جيل ع�� الهاتف.  ع��

  البوليصةتجديد 

    البوليصـــــــةهذه   يتع�ن تجديد
ً
 دفع إجما���� �ل ذكرى ســـــــنو�ة من ف��ة إ�� أخرى عن طر�ق  تلقائيا

ـــــركة ـــــط التأم�ن ا�حدد من قبل الشـــــــ ، وذلك �عد ان��اء ف��ة التغطية كما هو مذ�ور �� مقدًما  قســـــــ

. ومع ذلك، تحتفظ الشركة با�حق �� عرض التجديد وكذلك ا�حق �� �غي�� شروط  شهادة التأم�ن

 وأح�ام أسعار قسط التأم�ن.

 املطابقة مع النظام األسا��ي

ال�ي   الصالحية القضائية، مع قوان�ن  �ايتعارض، �� تار�خ سر�ا� البوليصةيتع�ن �عديل أي بند �� 

 ، ليتوافق مع ا�حد األد�ى من متطلبات هذه القوان�ن.البوليصة اف��صدرت 

 الدعاوي القانونية 

قبل انقضـــــاء  البوليصـــــة  بحقوق امللكية الســـــ��داد   تتعلقدعوى  ال يجوز رفع أي دعوى قضـــــائية أو  

ال يجوز رفع مثل  و .  البوليصـــة) يوًما �عد تقديم دليل خطي ع�� ا�خســـارة وفًقا ملتطلبات  60ســـت�ن (

 ) سنوات �عد الوقت املطلوب لتقديم دليل خطي ع�� ا�خسارة.3هذه الدعوى �عد انقضاء ثالث (

 اللغات

 باللغة العر�ية.، �سود النص البوليصةتفس��  بخصوص  خالف �شوء أي    �� حال

 ا�حدود اإلقليمية 

�غطي املزايا املقدمة عن ا�حوادث ال�خصية ع�� مدار الساعة طوال أيام األسبوع �� جميع 

فيما يتعلق ، وذلك األموال دولة اإلمارات العر�ية املتحدة فقطوفقدان أنحاء العالم للسفر 

 بفقدان الوظيفة الالإرادي.  
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 العقو�ات بند 

أ��ا  ع�� بصــــــرف النظر عن أي شــــــروط أخرى بموجب عقد التأم�ن هذا، ال �عت�� أي شــــــركة تأم�ن  

ــــــتــدفع أي مــدفوعــات أو تقــدم أي خــدمــة أو م��ة ألي مؤمن عليــھ أو أي طرف   توفر التغطيــة أو ســـــــ

��ـك عمـل آخر إ�� ا�حـد الـذي ي�ون فيـھ هـذه التغطيـة أو الـدفع أو ا�خـدمـة أو املزايـا و / أو أي قـد ين

 أو �شاط للمؤمن عليھ ين��ك أي قانون أو الئحة عقو�ات تجار�ة أو اقتصادية سار�ة.

 إجراءات الس�� �� املطالبات

، يتبع ال�خص املؤمن عليھ  البوليصةحدث أدى إ�� �شوء مطالبة بموجب هذه ظهور أي عند 

 اإلجراء التا��:

 اإلشعار باملطالبات  .1

) يوًما  60ي للشركة ولكن �� موعد ال يتجاوز ست�ن (إشعار خطي فور  –مطالبات الوفاة  

 من تار�خ ا�حدث. 

إشعار خطي فوري للشركة ولكن �� موعد ال   –مطالبات فقدان الوظيفة الالإرادي  

 ) يوًما من تار�خ ا�حدث. 30يتجاوز ثالث�ن (

 

إشعار خطي فوري للشركة ولكن �� موعد ال يتجاوز ست�ن  –جميع املطالبات األخرى  

 يوًما من تار�خ ا�حدث. )60(

 

 تقديم مستندات الدعوى  .2

 ) يوًما من تار�خ ا�حدث.90�سعون ( -مطالبات الوفاة 

 ) يوًما من تار�خ اإلشعار.  60ستون ( - فقدان الوظيفة الالإرادي مطالبات 

 ) يوًما من تار�خ ا�حدث.90�سعون ( -جميع املطالبات األخرى 
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إكمال نموذج املطالبة القيا�ىي الصادر عن الشركة  ھيتع�ن ع�� ال�خص املؤمن علي .3

وتقديمھ دون ت�لفة للشركة مع مثل هذه األدلة إلثبات املطالبة بما ير�ىي الشركة كما  

 قد تطلبھ الشركة بصورة معقولة.  

 

ممثل ال�خص املؤمن عليھ تقديم املستندات التالية فيما يتعلق بمزايا   يتع�ن ع�� .4

 الوفاة: 

 لوفاة.��خة من شهادة ا •

 .)من الناحية القانونية �ان ذلك مطلوً�اإن ��خة من تقر�ر �شر�ح ا�جثة ( •

 .��خة من محضر الشرطة (إذا �انت الوفاة نتيجة حادث) •

��ــخة من تقر�ر ط�ي من مكتب ط�ي مرخص وم�ــجل مع الت�ــخيص التفصــي��   •

ــــركة ذلك عندما لم يُ  ــــبب الوفاة. و�ذا طلبت الشـــــــ ــــبب الفع�� وســـــــ للوفاة  ذكر الســـــــ

 .بوضوح �� شهادة الوفاة

��ــــخة من جواز الســــفر مع صــــفحة تأشــــ��ة صــــا�حة (للوافدين) أو بطاقة الهو�ة   •

 .الوطنية (مواط�ي دولة اإلمارات العر�ية املتحدة)

 أي مستندات أخرى قد ت�ون مطلو�ة إلثبات املطالبة. •

 

 ا نمط ا�حياة:يقدم ممثل ال�خص املؤمن عليھ املستندات التالية فيما يتعلق بمزاي  .5

 باإلضافة إ�� املستندات املقدمة ملطالبات الوفاة  

 إثبات النفقات حسبما تقت�ىي ا�حاجة.  •

 خطاب / توصية الطبيب بخصوص املستندات ذات الصلة بالرأي الط�ي الثا�ي.   •

 أي مستندات أخرى قد ت�ون مطلو�ة إلثبات املطالبة.  •

 

 األموال:  فقداناملطالبات املتعلقة ب .6



                                               الشروط واألح�ام                                       ماكس اليف ستايل                                             

 للتأم�ن  آر إس أي

ة  | 37 ح ف  ص
 

أن يؤدي إ�� مطالبة بموجب  من ا�حتمل �� املؤمن عليھ عند حدوث أي حدث  يتع�ن ع

 ، القيام بما ي��: البوليصةهذه 

إخطار الشرطة ع�� الفور �� حالة فقدان أي ممتل�ات أو سرق��ا أو إتالفها.   •

وتقديم تقر�ر خطي إ�� الشركة دون تأخ�� غ�� ضروري، وتقديم جميع  

 املعلومات واملساعدة ال�ي قد تطل��ا الشركة بصورة معقولة.  

اتخاذ جميع ا�خطوات املعقولة الس��داد أي ممتل�ات مفقودة أو مسروقة،   •

بالغ الشركة دون تأخ�� ال دا�� لھ �� حالة إعادة هذه املمتل�ات إ�� املؤمن  و�

 عليھ.

إعادة توجيھ جميع املراسالت أو اإلجراءات القانونية أو أي مستند آخر إ��    •

 الشركة دون إجابة. 

 االمتناع عن مناقشة املسؤولية مع أي طرف آخر.  •

 �حق للشركة القيام بما ي��: و 

•  
ّ
 ، الدفاع أو �سو�ة أي مطالبة باسم املؤمن عليھ� مسألة تو�

قاضاة �� أي مطالبة بالتعو�ض أو الضرر أو غ�� ذلك، وذلك باسم املؤمن  املأو  •

 عليھ لصا�ح الشركة.  

تتمتع الشركة بالسلطة التقدير�ة ال�املة �� �سي�� أي إجراءات و�� �سو�ة أي   •

 مطالبة. 

ولن ت�ون تحت أي مسؤولية أخرى   ،والسيطرةراءات اإلج الشركة عن نازل السداد، تت فور إتمام

باملطالبة (املطالبات) باستثناء دفع الت�اليف واملصروفات القابلة لالس��داد أو املتكبدة  تتعلق 

 قبل تار�خ الدفع. 

 و�قدم ال�خص املؤمن عليھ املستندات التالية املتعلقة بفقدان املال:

 ��خة من محضر الشرطة  •
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 ت�ون مطلو�ة إلثبات املطالبة.  أي مستندات أخرى قد  •

 

 يقدم ال�خص املؤمن عليھ املستندات التالية املتعلقة بفوات موعد املغادرة:   .7

 فوات�� ت�اليف النقل واإلقامة اإلضافية املتكبدة. •

 ��خة من تذاكر السفر وخط س�� الرحلة.  •

 ��خة من جواز السفر مع صفحة تأش��ة صا�حة.  •

 مطلو�ة إلثبات املطالبة. أي مستندات أخرى قد ت�ون  •

 

بفقدان املتعلقة يتع�ن ع�� ال�خص املؤمن عليھ أو ممثلھ تقديم املستندات التالية  .8

 الوظيفة الالإرادي:  

 خطاب تأكيد املوظف / خطاب بتار�خ االلتحاق بالعمل من صاحب العمل.  •

 إشعار اإل��اء من صاحب العمل.   •

(للوافدين) أو بطاقة الهو�ة  ��خة من جواز السفر مع صفحة تأش��ة سار�ة  •

 الوطنية (مواط�ي دولة اإلمارات العر�ية املتحدة).  

�� حالة الوافد، أي مستندات تثبت هو�ة كفيل تأش��ة اإلقامة �� اإلمارات   •

 العر�ية املتحدة.  

أشهر السابقة لإلشعار مع كشوف حسابات بنكية داعمة.   3قسائم الراتب ملدة  •

ؤمن عليھ للراتب نقًدا، ال يلزم تقديم كشف  و�� حالة استالم ال�خص امل

 حساب بن�ي. 

 �انإن كما يجوز للشركة أن تطلب ��خة من عقد العمل من صاحب العمل  •

 لتحقق من ف��ة عقد العمل.  من الضروري ا

أي مستندات أخرى قد تطل��ا الشركة للتحقق من �حة املطالبة بما �� ذلك   •

 تحديد سبب التوظيف الالإرادي. مز�د من املعلومات ال�ي قد تتطل��ا ل



                                               الشروط واألح�ام                                       ماكس اليف ستايل                                             

 للتأم�ن  آر إس أي

ة  | 39 ح ف  ص
 

 

�� حالة قبول املطالبة، يقدم ال�خص املؤمن عليھ تقر�ًرا �خصًيا إ�� مكتب الشركة  .9

بمزايا فقدان  املتعلقة الشهر�ة  ��ةاملأثناء للتأكيد  عن املستقبل�ل شهر كشرط مسبق 

 العمل. 

 

دفع مبالغ املطالبة  .10
ُ
شرة إ�� العميل �� حالة بـفقدان الوظيفة الالإرادي مباال�ي تتعلق ت

 وجود مطالبة مقبولة. 

 

يجوز طلب تقديم جميع األوراق كما هو مو�ح أعاله كن�خ مصدقة (بخالف تلك ال�ي  .11

 تم �سليمها إ�� السلطات أو صاحب العمل) للتحقق م��ا قبل التسو�ة ال��ائية للمطالبة.

�� الراتب الشهري عند الت�جيل و�التا�� بالغة ال�خص املؤمن عليھ بامل إذا قاممالحظة: 

شهر�ة أع�� من راتبھ الشهري اإلجما��   م��ةالت�جيل �� متغ�� منتج، والذي يقدم 

مزايا شهر�ة بما يتناسب مع متغ�� املنتج الذي يناسب الراتب    تدفع الشركةالفع��، 

 اإلجما�� الفع�� للمؤمن عل��م.

 

 طالبة: سيتم دفع �عو�ض ال�خص املؤمن عليھ، إن وجد، إ�� املؤمن عليھ.دفع امل .12

ض �ُيدفع �عو ،  البوليصــــة�� حالة عدم قدرة ال�ــــخص املؤمن عليھ ع�� املطالبة بموجب  

 للمستفيد كما هو مو�ح  ال�خص املؤمن عليھ، إن وجد،

ــــــتفيــد القــانو�ي املع�ن   ــهــادة التــأم�ن، والـذي ي�ون املســـــــ ــــ كتــابـة. و�تع�ن ع�� أي دفعــة �� شـــــــ

 تدفعها الشركة بحسن نية وفًقا لهذا ا�حكم إبراء ذمة الشركة بال�امل �� حدود السداد.

 إجراءات �سو�ة مطالبات فقدان الوظيفة الالإرادي  

 مرحلة التحقيق 
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ســـتقوم الشـــركة بإرســـال امللف عند اســـتالم جميع املســـتندات،   �� حالة �ـــحة املســـتندات .1

للتحقيق و�ال سُيطلب من ال�خص املؤمن عليھ ا�حصول ع�� مستندات إضافية حسب  

االقتضــاء. وُ�طلب من ال�ــخص املؤمن عليھ، �� جميع األوقات، التعاون مع الشــركة عند 

املطالبة، فســـــيتم إخطار ال�ـــــخص  و�� حال عدم قبول  الضـــــرورة إلثبات وت��ير مطالبتھ.  

 ن عليھ وفًقا لذلك.املؤم

ــــــروط وأح�ــام   .2 ا لشـــــــ ــــــركــة بمعــا�جــة املطــالبــة وفقــً ــــــتقوم الشـــــــ بنــاًء ع�� تقر�ر التحقيق، ســـــــ

 ، و�بالغ القرار إ�� ال�خص املؤمن عليھ.البوليصة

 التسو�ة األو�� (إن وجدت)

دفع   �حة ثبتت  �� حال .1
ُ
 شهر�ة لل�خص املؤمن عليھ.املزايا الاملطالبة، فسوف ت

ــابق أو قبلھ، و�مجرد  �ســـــــو�ة جميع املطالبا .2 ــهر الســـــ ت املقدمة �� ا�خامس عشـــــــر من الشـــــ

التحقق من �ــــــــح��ا، ســــــــتتم �� األول من الشــــــــهر التا��، وســــــــتتم �ســــــــو�ة جميع املطالبات  

املقدمة �� أو �عد الســادس عشــر من الشــهر الســابق، و�مجرد التحقق من �ــح��ا، ســتتم 

 �� السادس عشر من الشهر التا��.

 التسو�ات الالحقة

1.  
ُ
الشـــــهر�ة الالحقة بناًء ع�� املزايا  م �ســـــو�ة  تتوســـــ ،  �ل شـــــهر  عملية التحققجري الشـــــركة  ت

ل�حصــول ع�� املزايا الشــهر�ة    عليھ�� حالة عدم أهلية ال�ــخص املؤمن  وتقر�ر التحقيق.  

 ال�خص املؤمن عليھ وفًقا لذلك. إخطار  الشركة يتع�ن ع��التا��، 

 معھ ال�ــــــــــخص املؤمن عليھ ز�ارة الشــــــــــركة �ل شــــــــــهر   تع�ن ع��ي .2
ً
جواز ســــــــــفره  مصــــــــــطحبا

 املبلغ إ�� ال�خص املؤمن عليھ.، سُيدفع  �عد ذلكو حالتھ الوظيفية.  قرار باألص�� واإل
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