
ي�رسنا اأن نرحب بال�سادة حاملي بطاقات بنك راأ�ش اخليمة الوطني )�ش.م.ع( 

- دائرة اخلدمات امل�رسفية االإ�سالمية، واأن نقدم مزايا وثيقة درع االئتمان 

التكافلي. نرجو قراءة تفا�سيل التغطية التاأمينية بالكامل حتى تت�سح 

املقدم من خالل  التاأمني  بنطاق و�رسوط  املتعلقة  االأمور  اأمامكم جميع 

هذا الربنامج. 

مالحظة هامة: 

تبداأ التغطية التاأمينية تلقائياً اعتباراً من تاريخ البدء.  	•
	تُوفر التغطية التاأمينية جماناً خالل اأول ك�سفي ح�ساب بعد تاريخ  	•
كتيب  مبني يف  هو  كما   ( رمزي  ل�سعر  تخ�سع  ذلك  وبعد  البدء، 

املبلغ  اإجمايل  على  يطبق  االإئتمان(  لبطاقة  واالأ�سعار  اخلدمة 

امل�سدد بك�سف ح�ساب البطاقة لكل �سهر بعد ذلك. 

	ميكن حلامل البطاقة اإلغاء اخلدمة يف اأي وقت. غري اأنه يف حالة اإلغاء  	•
حامل البطاقة للتاأمني، لن يُ�سمح له بامل�ساركة مرة اأخرى. 

	يتم توفري هذه التغطية التاأمينية حلامل البطاقة الرئي�سي فقط  	•
وال تطبق على بطاقات ال�رسكات. 

	يجب اأن يكون �سن حامل البطاقة من 18 اإىل 65 �سنة فيما يتعلق  	•
بالتاأمني يف حاالت الوفاة والعجز الكلي الدائم واالأمرا�ش اخلطرية، 

ومن 18 اإىل 60 �سنة فيما يخ�ش التاأمني �سد الف�سل من العمل. 

	تتم تغطية حامل البطاقة على مدار ال�ساعة و يف اأي مكان يف  	•
الدائم  الكلي  والعجز  الوفاة  �سد  بالتاأمني  يتعلق  فيما  العامل 

واالأمرا�ش اخلطرية، ويكون نطاق التغطية فيما يخ�ش الف�سل من 

العمل داخل دولة االإمارات العربية املتحدة فقط. 

دولة  ملحاكم  الق�سائية  لل�سلطة  التاأمينية  التغطية  	تخ�سع  	•
االإمارات العربية املتحدة املخت�سة وللقوانني املعمول بها داخل دولة 

االإمارات العربية املتحدة. 

	حتتفظ كل من بنك راأ�ش اخليمة الوطني )�ش.م.ع( - دائرة اخلدمات  	•
امل�رسفية االإ�سالمية و�رسكة دبي االإ�سالمية للتاأمني واإعادة التاأمني 

املعمول  التاأمني  واأ�سعار  واأحكام  �رسوط  تغيري  بحقها يف  »اأمان«.، 

بها و/اأو رف�سها اأو وقفها اأو اإلغائها يف اأي وقت دون احلاجة الإبداء 

اأ�سباب لذلك. 

بوا�سطة  التاأمني  هذا  مبوجب  امل�ستحقة  املزايا  جميع  تعديل  	يتم  	•
�رسكة دبي االإ�سالمية للتاأمني واإعادة التاأمني »اأمان«. ح�سب اإجمايل 

بطاقته  مبوجب  البطاقة  حامل  على  املرتتب  امل�سدد  غري  املبلغ 

االئتمانية لدى بنك راأ�ش اخليمة الوطني )�ش.م.ع( - دائرة اخلدمات 

امل�رسفية االإ�سالمية. 

من  الف�سل  حالة  يف  البطاقة  حلامل  املقدمة  للمزايا  	بالن�سبة  	•
االإ�سالمية  دبي  �رسكة  اإخطار  البطاقة  حامل  على  يتعني  العمل، 

للتاأمني واإعادة التاأمني »اأمان«. على الفور عقب عودته للعمل على 

اأال يتجاوز 15 يوماً من تاريخ العودة للعمل. 

	ال تعترب بنك راأ�ش اخليمة الوطني )�ش.م.ع( - دائرة اخلدمات امل�رسفية  	•
االإ�سالمية  دبي  ل�رسكة  وكيالً  االأوقات  وقت من  اأي  االإ�سالمية يف 

للتاأمني واإعادة التاأمني »اأمان«. ويتم التفاو�ش مبا�رسة بخ�سو�ش اأي 

مطالبات اأو اعرتا�سات على اأي تغطية تاأمينية مبا�رسة مع �رسكة 

دبي االإ�سالمية للتاأمني واإعادة التاأمني »اأمان«.

	يوافق حامل البطاقة ويفو�ش بنك راأ�ش اخليمة الوطني )�ش.م.ع( -  	•
دائرة اخلدمات امل�رسفية االإ�سالمية لالإف�ساح عن املعلومات املالية 

راأ�ش  بنك  لدى  االئتمانية  بطاقته  بح�سابات  املتعلقة  املالية  وغري 

االإ�سالمية  امل�رسفية  اخلدمات  دائرة   - )���ش.م.ع(  الوطني  اخليمة 

يتوافق  مبا  »اأمان«  التاأمني  واإعادة  للتاأمني  االإ�سالمية  دبي  ل�رسكة 

مع �رسوط واأحكام التاأمني. ويوافق حامل البطاقة ويقر على اأنه لن 

يطالب بنك راأ�ش اخليمة الوطني )�ش.م.ع( - دائرة اخلدمات امل�رسفية 

لذلك  نتيجة  يتكبدها  اإ�سابة  اأو  �رسر  اأو  خ�سارة  باأي  االإ�سالمية 

االإف�ساح اأو االإبالغ عن معلوماته على النحو املذكور اأعاله ل�رسكة 

دبي االإ�سالمية للتاأمني واإعادة التاأمني »اأمان«. 

تعريفات 

يقت�ش  مل  ما  التالية  التعريفات  ا�ستعمال  يتم  الوثيقة،  هذه  الأغرا�ش 

ال�سياق خالف ذلك: 

حادث:

يعني وقوع اإ�سابة ج�سدية مبا�رسة بوا�سطة ج�سم خارجي على نحو غري 

متوقع وال ميكن التنبوؤ به.

املزايا:

بتعر�ش  يتعلق  فيما  العقد  هذا  نطاق  مبوجب  امل�ستحقة  املزايا  تعني 

اأو  اأو الف�سل من العمل  الدائم  اأو العجز الكلي  حامل البطاقة للوفاة 

االأمرا�ش اخلطرية.

امل�ستفيد: 

يعني ال�سخ�ش امل�ستحق للمزايا وفقاً لهذا العقد.

حامل )حاملو البطاقة(

الذي  التاأمني  وثيقة  الرئي�سي و�ساحب  االئتمانية  البطاقة  يعني حامل 

رف�سه  يتم  ومل  العقد  هذا  مبوجب  امل�ستحقة  باملزايا  ا�سرتاكه  يلغ  مل 

مبوجب اأحكام هذا العقد لعدم اأهليته ال�ستالم املزايا امل�ستحقة مبوجب 

هذا العقد. 

تاريخ البدء:

يعني تاريخ ت�سجيل ال�سخ�ش املوؤمن عليه بالعقد من قبل �ساحب وثيقة 

التاأمني. ويتم ت�سجيل حاملي البطاقات واإدراجهم يف هذا العقد تلقائياً 

عقب اإ�سدار البطاقة االئتمانية. 

ال�رشكة / �رشكة التكافل:

وعنوانها  »اأمان«.،  التاأمني  واإعادة  للتاأمني  االإ�سالمية  دبي  �رسكة  تعني 

االإمارات العربية املتحدة.  �ش.ب: 157، دبي – 

التغطية/الغطاء

مغطى

يعني نطاق تغطية التكافل وفقاً لهذا العقد. ولذا فاإن كلمة »ُمغطى« 

تعني ُمغطى وفقاً للتغطية التاأمينية املمنوحة مبوجب هذا العقد.

يق�سد بتعبري يغطيها تغطية وفقا لهذا العقد.

مبلغ التغطية:

يعني احلد االأق�سى للمزايا و/اأو احلد املذكور يف هذا العقد فيما يتعلق 

باملزايا املغطاة مبوجبه.

ال�شخ�ص املغطى:

يعني ال�سخ�ش )االأ�سخا�ش( امل�ستحق للتغطية التاأمينية وفقاً لوثيقة 

التاأمني؛ اأي حامل البطاقة.

مدة التغطية:

تعني مدة �رسيان العقد يف اأو بعد  تاريخ البدء والتي يتم تطبيق املزايا 

امل�ستحقة مبوجب العقد خاللها.

البطاقة:

تعني البطاقة االئتمانية، مبا يف ذلك البطاقات االإ�سافية التي تنطبق 

عليها املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا العقد.

الأمرا�ص اخلطرية:

تعني اأياً من االأمرا�ش التالية:

ال�رسطان  اأ( 

  يتمثل هذا املر�ش يف االإ�سابة بورم خبيث يتميز بالنمو غري املن�سبط 

وي�سمل  اجل�سم.  اأن�سجة  بدورها  تغزو  التي  اخلبيثة  اخلاليا  وانت�سار 

اجلهاز  واأمرا�ش  الدم  �رسطان  مر�ش  اأي�سا  ال�رسطان  م�سطلح 

اأي  ذلك  من  وي�ستثنى  هودجكني.  مر�ش  مثل  اخلبيثة  اللمفاوي 

�رسطان غري تو�سعي، واملرحلة االأوىل من داء هودجكن، واملرحلة اأ من 

�رسطان الربو�ستاتا، وجميع �رسطانات اجللد فيما عدا �رسطان اخلاليا 

امل�ستوى  كالرك  من  )بدءا  التو�سعي  امليالنيني  الورم  اأو  ال�سبغية 

الثالث( واأي ورم خبيث يف وجود فريو�ش نق�ش املناعة الب�رسية.

النوبة القلبية )احت�ساء ع�سلة القلب( ب( 

لتلك  الدم  تدفق  لنق�ش  نتيجة  القلب  ع�سلة  من  جزء    موت 

املنطقة.

وتتمثل اأعرا�ش هذا املر�ش فيما يلي:  

وجود اأمل يف ال�سدر  اأ-   

مالحظة تغيريات مبخطط كهربية القلب   ب-   

ارتفاع بع�ش اأنزميات االحت�ساء ج-   

بارتفاع  امل�سحوب  القلب  ع�سلة  احت�ساء  ذلك  من  د-  وي�ستثنى   

املقطع ST ويُعرف علمياً ب� )NSTEMI(، مع ارتفاع الرتوبونني اآي 

اأو تي.

ال�سكتة الدماغية  ج( 

  اأي حادثة دماغية وعائية تت�سبب يف االإ�سابة بعقابيل ع�سبية ملدة 

اأن�سجة املخ، والنزف الدموي  24 �ساعة، وت�سمل احت�ساء  تزيد عن 

واالن�سمام الناجت عن اأي م�سدر خارج القحف. ويف تلك احلالة يتعني 

تقدمي ما يثبت وجود عجز ع�سبي ملدة ثالثة �سهور على االأقل. 

جراحة )جمازة( ال�رسيان التاجي د( 

اأكرث  اأو  واحد  معاجلة  بغر�ش  بالفعل  املفتوح  ال�سدر  عملية    اإجراء 

اأو امل�سدودة عن طريق طعم جمازة  من ال�رسايني التاجية ال�سيقة 

عن  �رسورية  كانت  اجلراحة  اأن  اإثبات  يجب  كما  التاجي.  ال�رسيان 

طريق ت�سوير االأوعية التاجية. وفيما يتعلق بهذا العقد، ت�ستثنى 

الق�سطرة و/اأو اأي اإجراءات اأخرى يتم تنفيذها داخل ال�رسايني. 

الف�سل الكلوي )املرحلة النهائية من الف�سل الكلوي( ه�( 

املزمن  الكليتني  ف�سل  يف  النهائي  الكلوي  الف�سل  مر�ش    يتمثل 

اأداء وظيفتيهما، والذي يرتتب عليه خ�سوع  غري القابل للعالج يف 

لعملية  اإجرائه  اأو  بروتوين(  اأو  عادي  )غ�سيل  لغ�سيل كلوي  املري�ش 

نقل كلى.

زرع االأع�ساء الرئي�سية و( 

  الزرع الفعلي لالأع�ساء الرئي�سية مثل النخاع والقلب والرئة والكبد 

والبنكريا�ش والكلى.

الت�سلب الع�سبي املتعدد ز( 

طبيب  قبل  من  قاطع  بت�سخي�ش  املتعدد  الت�سلب  مر�ش    ثبوت 

على  ويتعني  املعتمدة.  امل�ست�سفيات  اأحد  لدى  ا�ست�ساري  اأع�ساب 

منه  عانى  الذي  الع�سبي  اخللل  وجود  اإثبات  املغطى  ال�سخ�ش 

لفرتة مت�سلة ال تقل عن �ستة اأ�سهر اأو تعر�سه لنوبتني موثقتني 

�رسيرياً على االأقل. ويت�سح ذلك املر�ش من خالل مالحظة االأعرا�ش 

النمطية املعروفة و�سعف الوظائف احل�سية واحلركية.

تاريخ احلدث:

يعني اأياً من االأمور االآتية: 

االأ�سباب  بخالف  �سبب  الأي  نتيجة  الوفاة  تاريخ  الوفاة،  حالة  1(  يف 
امل�ستثناة والذي يقع بعد تاريخ البدء وخالل مدة التغطية.

2(  يف حالة العجز الكلي الدائم، تاريخ ت�سخي�ش العجز الكلي الدائم 
من قبل اجلهات املخت�سة والتي تن�ساأ عن اأي �سبب بخالف االأ�سباب 

امل�ستثناة بعد تاريخ البدء وخالل مدة التغطية.

3(  يف حالة املر�ش اخلطري، تاريخ ت�سخي�ش املر�ش اخلطري من قبل اجلهات 
املخت�سة والتي تن�ساأ عن اأي �سبب بخالف االأ�سباب امل�ستثناة بعد 

تاريخ البدء وخالل مدة التغطية.

4(  يف حالة الف�سل من العمل، تاريخ اإخطار اإنهاء العمل املر�سل اإىل 
ال�سخ�ش املغطى يف اأو بعد تاريخ البدء وخالل مدة التغطية.

الوفاة:

يعني الوفاة نتيجة الأي �سبب بخالف االأ�سباب امل�ستثناة مبوجب العقد.

املديونية:

احلدث  تاريخ  يف  االئتمانية  بالبطاقة  امل�سدد  غري  املبلغ  اإجمايل  تعني 

اأال  مراعاة  مع  احلدث  تاريخ  بعد  منحه  مت  ائتماين  ت�سهيل  اأي  با�ستثناء 

يتجاوز %110 من احلد االئتماين لل�سخ�ش املغطى.

فرتة التعوي�ص:

تعني، فيما يتعلق بالف�سل من العمل، تلك الفرتة املحددة يف جدول هذا 

 من تاريخ احلدث. 
ً
العقد والتي تبداأ اعتبار

الف�شل من العمل:

يعني طرد ال�سخ�ش املغطى من عمله مبوجب قرار �ساحب العمل وحده 

باإنهاء عقد عمله دون اإبداء اأي اأ�سباب بخالف تلك االأ�سباب املذكورة حتت 

عنوان »ا�ستثناءات« يف العقد. 

احلد الأدنى للدفعة امل�شتحقة

تعني »احلد االأدنى للدفعة امل�ستحقة« املذكورة يف ك�سوف فواتري بطاقات 

االئتمان ال�سادرة للفرتة التي تغطي تاريخ احلدث.

العجز الكلي الدائم

تلك  بخالف  �سبب  الأي  نتيجة  تن�ساأ  والتي  التالية  احلاالت  اأي من  يعني 

االأ�سباب امل�ستثناة مبوجب هذا العقد:

فقدان الب�رس بكل من العينني ب�سكل دائم. اأ- 

برت االأطراف اأو االأع�ساء. ب- 

ال�سلل التام الدائم. ج- 

اأي  يف  العمل  على  املغطى  ال�سخ�ش  قدرة  وعدم  الكلي  د-  العجز 

وظيفة اأو جتارة اأو مهنة والتي يُفرت�ش اأن يكون ال�سخ�ش املغطى 

موؤهالً ل�سغلها من خالل تعليمه اأو تدريبه اأو خربته.

�رسيطة اأن يكون العجز ملدة �ستة اأ�سهر متتالية واقتناع ال�رسكة بعجز 

ال  املدة  هذه  فاإن  ذلك  ومع  م�سمى.  غري  اأجل  حتى  املغطى  ال�سخ�ش 

تنطبق على حاالت برت االأطراف اأو االأع�ساء.

�شاحب وثيقة التاأمني/امل�شارك:

امل�رسفية  اخلدمات  دائرة   - )���ش.م.ع(  الوطني  اخليمة  راأ�ش  بنك  يعني 

االإ�سالمية، راأ�ش اخليمة، االإمارات العربية املتحدة.

وثيقة التاأمني/العقد:

يعني هذه الوثيقة املحررة وفقاً ملبادئ ال�رسيعة االإ�سالمية وخا�سة مبادئ 

اأو  جداول  اأو  الحقة  واأحكام  �رسوط  اأو  مالحق  اأي  ذلك  يف  مبا  التكافل، 

ا�ستثناءات اأو م�سادقات اأو منوذج الطلب )اإن وجدت(.

احلالت املر�شية ال�شابقة:

يعني اأي داء اأو مر�ش يعاين منه ال�سخ�ش املغطى قبل تاريخ البدء، والذي 

كان يتلقى عالجاً له على يد طبيب ممار�ش اأو اخت�سا�سي املعاجلة اليدوية 

�سهراً  االثني ع�رس  مدة  اآخر يف خالل  ممار�ش  اأي  اأو  الطبيعية  املعاجلة  اأو 

ال�سابقة مبا�رسة لتاريخ البدء. 

العودة للعمل:

يعني قبول وبدء عمل لدى �ساحب عمل جديد اأو نف�ش �ساحب العمل 

مبوجب عقد عمل جديد يف غ�سون ع�رسة )10( �سهور من تاريخ الف�سل 

من العمل.

نطاق التغطية

الوفاة اأو  	•
العجز الكلي الدائم اأو  	•

االأمرا�ش اخلطرية اأو 	•
الف�سل من العمل 	•

التحديد،  وجه  على  امل�ستثناة  االأ�سباب  تلك  بخالف  �سبب،  الأي  نتيجة 

تقدمي  ويتم  التغطية.  وخالل مدة  البدء  تاريخ  بعد  اأو  يقع يف  اأو  يحدث 

البطاقات  جلميع حاملي  العمل جماناً  للف�سل من  التاأمينية  التغطية 

الذين ت�سملهم التغطية التاأمينية. 

املبلغ املغطى 

تدفع  دائم،  كلي  لعجز  تعر�سه  اأو  البطاقة  حامل  وفاة  حالة  1(  يف 
ال�رسكة كامل املديونية كما يف تاريخ احلدث لغاية 500.000 درهم. 

الغطاء  حتت  يندرج  خطري  مبر�ش  البطاقة  حامل  اإ�سابة  حالة  2(  يف 
التاأميني مبوجب هذا العقد نتيجة الأي �سبب بخالف تلك االأ�سباب 

التغطية،  مدة  اأثناء  العقد  هذا  يف  التحديد  وجه  على  امل�ستثناة 

لغاية  احل�دث  تاريخ  يف  كما  امل�ديونية  ك�امل  ال�س�ركة  تدف�ع 

500.000 درهم، �رسيطة اأن:
	يكون حامل البطاقة قد عا�ش ملدة �سهر واحد على االأقل بعد  	•  

ت�سخي�ش املر�ش اخلطري؛

مدة  خالل  احلدث  تاريخ  وقع  اإذا  املزايا  من  اأي  دفع  ي�ستحق  	ال  	•  

الثالثة �سهور منذ اأو بعد تاريخ البدء. 

حامل  اإعفاء  يتم  العمل،  من  البطاقة  حامل  ف�سل  حالة  3(  يف 
البطاقة من %10 من املديونية كما يف تاريخ احلدث لذلك ال�سهر 

اأق�سى  بحد  عمل  بدون  يق�سيه  �سهر  لكل  درهم   8.000 لغاية 

30 يوماً من ترك العمل. وال  اأول  املزايا على  12 �سهراً. وال تنطبق 
ت�ستحق املزايا اإال اإذا وقع تاريخ احلدث بعد 90 يوماً من تاريخ البدء، 

�رسيطة اأن:

1(  يقع تاريخ احلدث بعد انق�ساء مدة االنتظار والتي تبلغ 90 يوماً   

من تاريخ البدء؛

2(  يظل ال�سخ�ش املغطى بدون عمل اأثناء مدة التغطية التي يتم   

دفع املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا العقد مقابلها، ويقدم جميع 

الإثبات ف�سله  ال�رسكة  تتطلبه  الالزمة على نحو ما  االإثباتات 

من العمل؛

3(  يقوم ال�سخ�ش املغطى/�ساحب وثيقة التاأمني باإبالغ ال�رسكة   

يف اأقرب وقت ممكن بقبول ال�سخ�ش املفو�ش وظيفة بديلة يف 

غ�سون ع�رسة )10( �سهور من تاريخ ف�سله عن العمل فعلياً. 

تاريخ ت�سوية  اأ�سهر من   6 ال�رسكة، يف غ�سون  واإذا اكت�سفت 

نتيجة  العمل  من  ف�سله  مت  قد  البطاقة  حامل  اأن  املطالبة، 

احلق  لل�رسكة  يكون  العقد،  مبوجب  امل�ستثناة  االأ�سباب  الأحد 

حينئذ يف ا�سرتداد كامل املطالبة املدفوعة. ويف حالة اكت�ساف 

ال�رسكة اأن ال�سخ�ش املغطى قد عاد للعمل يف غ�سون ع�رسة 

من  امل�ستلمة  املطالبة  وثائق  تقدمي  تاريخ  من  اأ�سهر   )10(

�ساحب وثيقة التاأمني، يكون لل�رسكة احلق يف ا�سرتداد الفرق بني 

املدفوع فعلياً  امل�سموح به وبني مبلغ املطالبة  مبلغ املطالبة 

)بالتنا�سب( من �ساحب وثيقة التاأمني. وعلى ال�رسكة تقدمي ما 

يثبت تنفيذ ذلك اال�سرتداد يف غ�سون اثني ع�رس )12( �سهراً من 

تاريخ تقدمي وثائق املطالبة امل�ستلمة من �ساحب وثيقة التاأمني. 

ل�سجالت  وفقاً  الوثائق  تقدمي  تاريخ  هو  التقدمي  تاريخ  ويكون 

�ساحب وثيقة التاأمني. 

ال�رشوط

بجميع  ال�رسكة  التاأمني  وثيقة  املغطى/�ساحب  ال�سخ�ش  1(  يزود 
احلالة  تفا�سيل  ذلك  يف  )مبا  ال�رسكة  تطلبها  قد  التي  املعلومات 

ال�سحية( فيما يتعلق بال�سخ�ش املغطى مبزايا هذا العقد. ويجوز 

من  تطلب  اأن  وحدها،  تقديرها  ح�سب  املوافقة،  قبل  لل�رسكة 

املوؤهلني  املمار�سني  اأحد  اإجراء فح�ش طبي لدى  ال�سخ�ش املغطى 

قانوناً بالطريقة التي تراها ال�رسكة �رسورية اأو منا�سبة. 

الرئي�سيني فقط وال  البطاقات  اإىل حاملي  العقد  2(  تُقدم مزايا هذا 
تغطي حاملي البطاقات االإ�سافية اأو التكميلية. 

3(  ب�رسف النظر عن ما يرد يف هذا العقد بخالف ذلك، يتم اإلغاء املزايا 
يخ�ش �سخ�ش مغطى حمدد  فيما  العقد  امل�ستحقة مبوجب هذا 

عقب حدوث اأو وقوع اأي مما يلي:

)1(  اإلغاء البطاقة االئتمانية لذلك ال�سخ�ش املغطى؛  

)2(  بلوغ ال�سخ�ش املغطى احلد االأق�سى ل�سن التغطية االئتمانية؛  

اأو مبر�ش  اأو اإ�سابته باإعاقة تامة دائمة  )3(  وفاة ال�سخ�ش املغطى   

خطري؛

فيما يخ�ش  يوم   120 ملدة  الدفع  املغطى عن  ال�سخ�ش  )4( تخلف   

العجز  اأو  الوفاة  يخ�ش  فيما  يوم  و180  العمل،  من  الف�سل 

ي�رسي عقد حامل  ذلك  ومع  اخلطرية.  االأمرا�ش  اأو  الدائم  الكلي 

البطاقة املذكور مرة اأخرى تلقائياً مبجرد �سداد ال�سخ�ش املغطى 

اللتزاماته؛

اأن  العلم  مع  اختياره.  مبح�ش  للعمل  املغطى  ال�سخ�ش  )5(  ترك   

اإنهاء عقد ذلك ال�سخ�ش املغطى يف تلك احلالة �سيكون خا�ساً 

بالتغطية �سد الف�سل من العمل فقط دون �سواها؛

الطبيعي  املغطى  ال�سخ�ش  تقاعد  تاريخ  من  �سهور   6 )6(  قبل   

بناء على �سن ال�سخ�ش املغطى وقانون الدولة التي يعمل بها. 

مع العلم اأن اإنهاء عقد ذلك ال�سخ�ش املغطى يف تلك احلالة 

بالتغطية �سد الف�سل من العمل فقط دون  �سيكون خا�ساً 

�سواها؛

�ساحب  قبل  من  العقد  هذا  مبوجب  امل�ستحقة  املزايا  )7(  اإلغاء   

اأي وقت مبوجب �رسوط  اأو ال�سخ�ش املغطى يف  وثيقة التاأمني 

واأحكام هذا العقد.

4(  يعترب التزام �ساحب وثيقة التاأمني/ال�سخ�ش املغطى ب�رسوط وثيقة 
�ساحب  قبل  من  املقدمة  واالإجابات  البيانات  و�سحة  هذه  التاأمني 

وثيقة التاأمني/ال�سخ�ش املغطى يف العر�ش وغريها من املعلومات 

التاأمني/ال�سخ�ش  وثيقة  �ساحب  قبل  من  املقدمة  االأ�سا�سية 

املغطى �رسطاً م�سبقاً لتحمل ال�رسكة الأي م�سوؤولية اأو التزام. اإذا 

تغريت الظروف التي مت يف ظلها اإبرام عقد التكافل ب�سكل جوهري 

اخلطة  ت�سبح  ال�رسكة،  من  خطية  موافقة  على  احل�سول  دون 

التاأمينية الغية وباطلة فيما يتعلق بال�سخ�ش املغطى ذي ال�سلة. 

العقد  هذا  مبوجب  بها  يطالب  التي  املطالبات  من  اأي  كانت  5(  اإذا 
حم�ش احتيال اأو مل يكن لها اأ�سا�ش من ال�سحة، يتم م�سادرة املزايا 

امل�ستحقة مبوجب هذا العقد فيما يتعلق بال�سخ�ش املغطى املقدم 

لتلك املطالبة.

6(  القانون احلاكم وال�سلطة الق�سائية
دولة  يف  بها  املعمول  القوانني  مبوجب  ويُف�رس  العقد  هذا    يخ�سع 

االإمارات العربية املتحدة مبا ال يتعار�ش مع مبادئ ال�رسيعة، ويف حال 

التعار�ش مع مبادئ ال�رسيعة تُرجح مبادئ ال�رسيعة على ما �سواها. 

كما يخ�سع هذا العقد لل�سلطة الق�سائية للمحاكم املخت�سة 

بدولة االإمارات العربية املتحدة.

ا�ستثناءات

1(  ال ي�ستحق دفع املزايا مبوجب هذا العقد فيما يخ�ش �سخ�ش مغطى 
هذا  مبوجب  للمطالبة  املوجبة  االأحداث  من  اأي  وقوع  عند  بعينه 

العقد نتيجة ملا يلي: 

)1(  الوفاة ب�سبب االنتحار خالل 12 �سهراً من تاريخ البدء؛   

)2(  اأي اإ�سابات �سخ�سية متعمدة من قبل ال�سخ�ش املغطى و/اأو   

اأي تداوي ذاتي )يعني دون و�سفة طبية من طبيب ممار�ش معرتف 

به قانوناً(؛ 

)3(  االآثار اأو امل�ساعفات التي تعقب احلمل؛  

)4(  اأي حادثة تقع يف اأو حول اأي طائرة بخالف الطائرة التي ي�سافر   

بها ال�سخ�ش املغطى كم�سافر اأو كاأحد اأفراد الطاقم اأو كطيار 

والتي تعمل من خالل �رسكة طريان جتارية مرخ�سة اأو موؤجرة؛ 

)5(  االإ�سعاع النووي واالن�سطار النووي واالندماج النووي و/اأو التلوث   

االإ�سعاعي؛

واحلرب  العمل  عن  واالإ�رساب  املدنية  واال�سطرابات  )6(  ال�سغب   

)�سواء اأعلنت احلرب اأم ال( والتمرد والع�سيان امل�سلح والثورات 

ال�سعبية واغت�ساب ال�سلطة واالإرهاب؛

ال�سليم لالأدوية  العقاقري بخالف اال�ستخدام  اأو  )7(  تاأثري الكحول   

ال  اال�ستثناء  هذا  اأن  غري  قانوناً،  موؤهل  طبيب  ي�سفها  التي 

ينطبق على الوفاة النا�سئة عن ال�سبب اأعاله؛

ال  اال�ستثناء  اأن هذا  غري  مزمنة،  )8(  ب�سبب مر�ش/حالة �سحية   

ينطبق على الوفاة النا�سئة عن املر�ش/احلالة ال�سحية املزمنة؛

)9(  االأمرا�ش ال�سابقة للتغطية التاأمينية، غري اأن هذا اال�ستثناء ال   

ينطبق يف حالة الوفاة التي حتدث بعد مرور 6 اأ�سهر متوا�سلة 

ذلك،  ومع  معني.  ل�سخ�ش مغطى  بالن�سبة  البدء  تاريخ  من 

فاإن هذا اال�ستثناء ال ينطبق اإال اإذا كانت ال�رسكة قادرة على 

التامينية« يف غ�سون  للتغطية  ال�سابق  املر�ش  »حالة  اإثبات 

�سهر واحد من تاريخ تقدمي جميع وثائق املطالبات املطلوبة اإىل 

ال�رسكة.

املعقد  واملر�ش  )االإي��دز(،  املكت�سبة  املناعة  نق�ش  )10(  متالزمة   

املرتبط باالإيدز)ARC( كما هو حمدد من قبل منظمة ال�سحة 

العاملية من وقت الآخر، اأو وجود فريو�ش نق�ش املناعة الب�رسية 

االإيجابية  امل�سادة  االأج�سام  وجود  من  يت�سح  كما   )HIV(

لفريو�ش نق�ش املناعة الب�رسية اأو اختبار هيئة مكافحة فريو�ش 

نق�ش املناعة الب�رسية.

ال�سخ�ش  اإىل  العقد  هذا  مبوجب  امل�ستحقة  املزايا  تقدمي  يتم  2(  ال 
ليتلقى  بطلب  تقدم  اأو  املغطى  ال�سخ�ش  ذلك  تلقى  اإذا  املغطى 

مزايا م�سابهة تغطي نف�ش املخاطر حتت اأي منتج و/اأو وثيقة تكافل 

فيما يتعلق بالفرتة التي تطبق بها التغطية التاأمينية مبوجب هذا 

العقد.

3(  ال تتحمل ال�رسكة م�سوؤولية الف�سل من العمل والتي تن�ساأ عن و/
اأو ترجع اإىل و/اأو فيما يتعلق مبا يلي:

اأ-  العمل مبوجب عقد حمدد املدة الأقل من �سنتني اأو بدوام جزئي   

اأو موؤقت.

ب-  اال�ستقالة اأو ترك العمل بالرتا�سي اأو ترك العمل االختياري اأو   

به  امل�سموح  احلد  يتجاوز  مبا  اختيارية  ب�سورة  اأجازات  ا�ستهالك 

للعطالت العادية. 

ج-  االإعاقة اأو املر�ش اأو احلوادث اأو اأي �سبب طبي اآخر )عقلي و/اأو   

بدين(. 

د-  الف�سل من العمل خالل 85 يوماً من تاريخ البدء.  

يف  العمل  عن  باإيقافه  دراية  على  املغطى  ال�سخ�ش  كان  ه�-  اإذا   

تاريخ البدء اأو قبله.

بالن�سبة  طبيعياً  مو�سمياً  جزءاً  العمل  من  الف�سل  كان  و-  اإذا   

اأو كان ب�سبب عدم جتديد عقد العمل  للوظيفة ذات ال�سلة، 

من قبل ال�سلطات املخت�سة. 

ز-  اإذا مت احتجاز راتب ال�سخ�ش املغطى كلياً اأو جزئياً الأي �سبب من   

االأ�سباب الواردة يف عقد العمل على الرغم من عدم اإنهاء عقد 

العمل اأو زيادة ذلك ال�سخ�ش املغطى عن حاجة العمل.

ح-  الف�سل من العمل نتيجة الأي من االأ�سباب االآتية:  

1( �سوء ال�سلوك   

2( رف�ش قبول االأوامر من روؤ�ساء العمل    

3( االتهام بارتكاب اأي جرمية   

4( خيانة االأمانة اأو االحتيال    

ط-  الفرتة التي مت ا�ستالم مقابل مادي لها من قبل �ساحب العمل   

بدالً من اإخطار العمل. 

اإنهاء العمل نتيجة للتقاعد االختياري. ي-   

ف�سل ال�رسكة نتيجة للكوارث الطبيعية.  ك-   

التوطني.  ل-   

اإجراءات املطالبة 

هذا  مبوجب  املطالبة  عنها  تن�ساأ  التي  االأحدث  من  اأي حدث  وقوع  عند 

العقد، يتبع ال�سخ�ش املغطى اأو ممثل ال�سخ�ش املغطى اأو �ساحب وثيقة 

التاأمني االإجراء التايل: 

)1(  اإ�سدار اإخطار فوري اإىل ال�رسكة فيما ال يتجاوز باأي حال من االأحوال 

30 يوماً من تاريخ احلدث؛ 
)2(  يقوم ال�سخ�ش املغطى اأو ممثل ال�سخ�ش املغطى اأو �ساحب وثيقة 

التاأمني با�ستكمال منوذج املطالبة املوحد ال�سادر من قبل ال�رسكة 

ويقدم لل�رسكة، دون اأن تتحمل ال�رسكة اأي تكلفة، جميع امل�ستندات 

التي تثبت مطالبته لدى ال�رسكة ح�سب ما تتطلبه ال�رسكة ب�سكل 

معقول؛ 

)3(  يقدم ال�سخ�ش املغطى اأو ممثل ال�سخ�ش املغطى اأو �ساحب وثيقة 

التاأمني امل�ستندات التالية: 

بالن�شبة ملطالبات الوفاة  

ن�سخة من �سهادة الوفاة  )1  

ن�سخة من تقرير ما بعد الوفاة )متى كان مطلوباً قانوناً(  )2  

ن�سخة من تقرير ال�رسطة )اإذا كانت الوفاة ب�سبب حادث(  )3  

4(  ن�سخة من التقرير الطبي* مع ذكر ت�سخي�ش مف�سل للحالة   

ول�سبب الوفاة اإذا كان ذلك مطلوبا من قبل ال�رسكة اإذا مل يتم 

ذكر ال�سبب الفعلي للوفاة بو�سوح يف �سهادة الوفاة.

5(   �سورة �سوئية من جواز ال�سفر مع �سفحة التاأ�سرية.   

بالن�شبة ملطالبات العجز الكلي الدائم  

طبي  ممار�ش  قبل  من  ال�سادرة  االإعاقة  �سهادة  من  1(  ن�سخة   

مرخ�ش لتقدير درجة االإعاقة؛ 

2(  ن�سخة من تقرير ال�رسطة )اإذا كانت االإعاقة ب�سبب حادث(؛  

للحالة  املف�سل  الت�سخي�ش  مع  الطبي*  التقرير  من  3(  ن�سخة   

ول�سبب االإعاقة وتفا�سيل العالج الذي تلقاه املري�ش )اإن وجد(؛ 

4(   �سورة �سوئية من جواز ال�سفر مع �سفحة التاأ�سرية.  

بالن�شبة ملطالبات الأمرا�ص اخلطرية  

1(  ن�سخة من التقرير الطبي* الذي يحتوي على ت�سخي�ش املر�ش   

اخلطري؛

ن�سخة من تقرير ال�رسطة )اإذا كان املر�ش اخلطري ب�سبب حادث(؛  )2  

�سورة �سوئية من جواز ال�سفر مع �سفحة التاأ�سرية.  )3  

* من املمار�ش الطبي املرخ�ش.    
بالن�شبة ملطالبات الف�شل من العمل  

ن�سخة من اإخطار اإنهاء العمل ال�سادر من �ساحب العمل؛   )1  

�سورة �سوئية من جواز ال�سفر مع �سفحة التاأ�سرية.  )2  

اأن تطلب تقدمي ن�سخة من عقد العمل من  اأي�ساً    ويجوز لل�رسكة 

مدة  من  للتحقق  ذلك  ال�رسورة  اقت�ست  اإذا  العمل  �ساحب  قبل 

�رسيان عقد العمل. 

اأعاله  اإليها  امل�سار  امل�ستندات  جميع  اأ�سول  تقدمي  يُطلب  اأن    ميكن 

ل�ساحب  اأو  لل�سلطات  ت�سليمها  مت  التي  االأ�سول  تلك  )فيما عدا 

العمل( الأغرا�ش التحقق قبل ت�سوية املطالبة. 

معلومات االت�سال

بالتاأمني  اخلا�سة  املطالبات  عن  واال�ستف�سارات  املعلومات  من  للمزيد 

»اأمان«  التاأمني  واإعادة  للتاأمني  االإ�سالمية  دبي  ب�رسكة  االت�سال   يرجي 

على الرقم 98 49 800

وثيقة درع الئتمان التكافلي اخلا�شة ببطاقات ائتمان الأفراد
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