
األسئلة الشائعة: على الحوادث الشخصیة - برنامج "كریدت شیلد برو" الُمقدم من بنك أبوظبي األول 

األسئلة األكثر تكراًرا بشأن الحوادث الشخصية 

في  المدرجينعلى جميع حاملي البطاقات االئتمانية المؤهلين للتأمين التابعين لحامل الوثيقة التالي ذكرها تنطبق األسئلة األكثر تكراًرا 

ما أقر به حامل الوثيقة إلى الشركة ورهنًا بسداد/تحويل القسط إلى الشركة، وذلك لجميع وفقًا لالبرنامج أو عملية االشتراك في البرنامج 

 الء.  حاملي البطاقات االئتمانية هؤ

برنامج "كريدت شيلد برو" الُمقدم من بنك أبوظبي األول؟  -لحوادث الشخصية في حالة التعرض ل الحمايةما هو منتج  .1

لبطاقتك االئتمانية الصادرة  ةمتاحمنفعة هو عبارة عن  "كريدت شيلد يرو" لحوادث الشخصيةفي حالة التعرض ل الحمايةمنتج 

عن بنك أبوظبي األول والذي يوفر الحماية وراحة البال لك ولعائلتك، خاصة في ظل أي احتماالت أو حتى في ظل الوضع 

 االقتصادي الراهن.

 منتج "كريدت شيلد برو" الُمقدم من بنك أبوظبي األول؟   يغطيهاالتي  الحاالتما  .2

الحماية وراحة البال الكاملة إلى حاملي البطاقات من خالل تغطية الحاالت التالية تأمينيًا: يوفر "كريدت شيلد برو" 

 فقدان الوظيفة/إنهاء عقد العمل قسًرا .1

الناجم عن حادث ومرض العجز الكلي الدائمالوفاة الناجمة عن حادث و .2

 عن حادث ومرض العجز الكلي المؤقت الناجم .3

 األمراض الخطيرة  .4

 المرض العُضال  .5

 االستحقاق النقدي لالحتجاز في مستشفى بسبب حادث  .6

 المحفظة اآلمنة .7

 إعادة جثمان الموتى إلى الوطن .8

إلى جميع المشتركين في برنامج الحوادث الشخصية للوفاة الناجمة عن أسباب طبيعية، حيث  إضافيةيقدم بنك أبوظبي األول تغطية 

 يتحمل بنك أبوظبي األول القسط الخاصة بهذه التغطية التأمينية.



السداد الُمغطاة بموجب برنامج "كريدت شيلد برو" التأميني الُمقدم من بنك أبوظبي األول؟ منافع ما هي  .3

لتوفير التغطية ببرنامج "كريدت شيلد برو" الُمقدم من بنك أبوظبي األول؟  المنطبقةالرسوم كم تبلغ  .4

+ %0.99

هل تُفرض األقساط على كشف الحساب غير المسدد الخاص بالبطاقة االئتمانية أو الرصيد الكامل المستحق على البطاقة  .5

االئتمانية؟ 

یتم احتساب القسط على إجمالي بطاقة االئتمان المستحقة

التغطية التأمينية في جميع أنحاء العالم؟ تسري هل  .6

ة النقديوالمنفعة التغطية التأمينية في جميع أنحاء العالم فيما عدا تعويض فقدان الوظيفة قسًرا، واألمراض الخطيرة، تسري نعم، 

 الحتجاز في مستشفى وهي الحاالت التي تقتصر على حدود اإلمارات العربية المتحدة.  ا في حالة

التأمين: مبلغ 

إجمالي الرصيد 

االئتماني 

المستحق الدفع 

على حامل 

البطاقة االئتمانية 

 مؤمن لهال

اعتباًرا من تاريخ 

الحدث حتى الحد 

األقصى اإلجمالي

المبالغ المدفوعةالمنفعة 

بالنسبة للوفاة الناجمة عن حادث 

الناتج عن  العجز الكلي الدائمو

 حادث ومرض

درهم إماراتي. باإلضافة إلى مبلغ ثابت قدره  -/200,000% من مبلغ التأمين رهنًا بحد أقصى يبلغ 100

 درهم إماراتي  -/200,000

الناتج عن  العجز الكلي المؤقت

 حادث ومرض

للخطة درهم إماراتي  100البالتينية وللخطة درهم إماراتي  -/1,000% أو 5) قسط شهري بحد أدنى

، وذلك لفترة العجز الكلي المؤقتيوًما من  30الكالسيكية والذهبية أيهما أعلى( تستحق للبنك، باستثناء أول 

 ال تتجاوز ثالثة أشهر.

درهم إماراتي -/200,000% من مبلغ التأمين رهنًا بحد أقصى يبلغ 100األمراض الخطيرة 

ة المستحقة عن النقديالمنفعة 

الحتجاز في مستشفى )بسبب ا

 حادث فقط( 

درهم إماراتي بحد  100بقيمة  ةيومي ةنقديلمنفعة مستحقًا  مؤمن لهسيكون حامل البطاقة االئتمانية األساسي ال

 يوًما لتلقي العالج في المستشفى. 30أقصى 

فقدان الوظيفة قسًرا 

% من الرصيد المستحق في حساب البطاقة االئتمانية أو الحد االئتماني أيهما أقل، على أال يتجاوز 10

حامل البطاقة االئتمانية األساسي وال تتجاوز الفترة فقدان عمل درهم إماراتي لكل شهر في فترة  -,/4,000

الفعلية. وال يتجاوز إجمالي المبلغ المدفوع فقدان العمل شهًرا من تاريخ فترة  12اإلجمالية لهذا التعويض 

 % من الرصيد المستحق اعتباًرا من تاريخ الحدث الذي أدى إلى المطالبة.100تحت أي ظروف 

درهم إماراتي -/100,000% من مبلغ التأمين، رهنًا بحد أقصى يبلغ 50 المرض العُضال

على كل قسم المنطبقالحد المحفظة اآلمنة

جثمان الموتى إلى إعادة 

 الوطن:
درهم إماراتي لكل حامل بطاقة ائتمانية أساسي مؤمن له. 15,000النفقات الفعلية رهنًا بحد أقصى يبلغ 

الوفاة الناجمة عن أسباب 

 (إضافية)تغطية طبيعية 

)يتحمل البنك القسط الخاص بهذه درهم إماراتي.  -/200,000% من مبلغ التأمين رهنًا بحد أقصى يبلغ 100

 التغطية التأمينية( 

ضریبة القیمة المضافة على إجمالي بطاقة االئتمان المستحقة.



ما هو الحد العمري لبرنامج "كريدت شيلد برو" الُمقدم من بنك أبوظبي األول؟  .7

؟ والتابعةهل تنطبق التغطية التأمينية على كل من حاملي البطاقات االئتمانية األساسية  .8

كال، ال تنطبق التغطية التأمينية إال على حاملي البطاقات االئتمانية األساسية فقط. ال يتمتع بالتغطية التأمينية حاملو البطاقات 

 أو البطاقات االئتمانية للشركات/البطاقات االئتمانية الصادرة باسم الشركة.  التابعة االئتمانية 

ألمراض الخطيرة؟ ما هي الحاالت األساسية المغطاة بموجب ا .9

األمراض الخطيرة: قسم تُغطى الحاالت التالية بموجب  

 السرطان الرئيسي   •

 السكتة الدماغية •

 النوبة القلبية •

الجراحة التحويلية للشريان التاجي •

 فشل الكلى في مرحلته النهائية •

 زراعة األعضاء الرئيسية •

 التصلب المتعدد •

 تُستثنى األمراض الخطيرة الناجمة عن حاالت مرضية سابقة للتأمين.  

 األمراض الخطيرة. بمنفعة يوًما فيما يتعلق  90تنطبق فترة انتظار قدرها 

األمراض الخطيرة. متطلبات يوًما من استيفاء  30في حالة الوفاة في غضون منافع لن تُستحق أي 

 لخطيرة في آن واحد، سيُسدد مبلغ التأمين اإلجمالي فقط.في حالة اإلصابة بنوعين من األمراض ا

 ما الحاالت األساسية المغطاة في إطار الوفاة الطبيعية؟  .10

لكي يكون حامل  الوثيقةينبغي أن يستوفي حامل البطاقة معايير استحقاق التغطية التأمينية المنصوص عليها من قبل حامل  .1

بطاقة ائتمانية. 

الوفاة الناجمة عن منفعة 

 حادث

األمراض  منافع العجز

الخطيرة/المرض 

العُضال

فقدان الوظيفة قسًرا

الحد األدنى للعمر عند االشتراك
عاًما 18عاًما 18عاًما 18عاًما 18

عند تقديم الحد األقصى للعمر 

 المطالبات
عاًما 60عاًما 65عاًما 65عاًما 70



حدود المعايير العمرية المحددة في الجدول الخاص بهذه الوثيقة.  ضمن مل البطاقة االئتمانية ينبغي أن يكون عمر حا .2

 ينبغي أن يكون حامل البطاقة مقيًما في اإلمارات العربية المتحدة في وقت االشتراك في الخطة.   .3

 بصورة فعالة.  يمارس حامل البطاقة وظيفتهينبغي أن  .4

الُمقدمة بموجب تغطية فقدان الوظيفة؟ المنافع هل يمكنني االستفادة من  .11

عرض يوًما من تاريخ االشتراك في  90فقط إذا كان تاريخ الحدث بعد المنافع في حالة فقدان الوظيفة )فقدان الوظيفة قسًرا( تُدفع 

 : التأمين، مع مراعاة ما يلي

 جهة العملينبغي أن تكون موظفًا بدوام كامل ودائم ولديك عقد عمل ال يقل عن عامين وتكون قد أكملت ستة أشهر مع   .1

 . هذه المنفعةنفسه ليحق لك التقدم بمطالبة بموجب 

ريخ يوًما من الحدث، حيث يكون تاريخ الحدث الخاص بفقدان الوظيفة قسًرا هو تا 60يمكن تقديم المطالبات في غضون  .2

اإلخطار بإنهاء عقد العمل خطيًا. 

 في أثناء فترة اإلشعار.منافع ال تُدفع أي  .3

، ستبدأ فترة االنتظار من تاريخ بدء الوظيفة/المهنة مؤمن له/ المهنة من قبل حامل البطاقة ال جهة العملفي حالة تغيير  .4

الجديدة. 

هل يتمتع مواطنو اإلمارات العربية المتحدة بتغطية تأمينية بموجب هذه الوثيقة؟  .13

إال تنطبق ال تغطية فقدان الوظيفة قسًرا إال أن لجميع مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة والمغتربين، تصلح وثيقة التأمين 

 على المغتربين فقط.  

ما هي االستثناءات الرئيسية األخرى بموجب تغطية فقدان الوظيفة قسًرا؟  .14

 العمل لحسابه الخاص.  .1

بالنسبة لحاملي البطاقات المقيمين/العاملين داخل اإلمارات العربية المتحدة بناء على تأشيرات على كفالة الزوج/الزوجة.  .2

 في تاريخ سريان الوثيقة أو قبله. لبتاريخ إنهاء العمعلى علم  مؤمن لهعندما يكون الشخص ال .3

 نتيجة لما يليفقدان العمل  .4

 سوء السلوك .أ

 رفض تلقّي األوامر من رؤساء العمل .ب

 اإلدانة الجنائية .ج

 عدم األمانة أو التصرفات االحتيالية .د

 عدم أداء الواجبات الوظيفية أو التقصير في أدائها .ه

 من قانون العمل اإلماراتي. 120في هذا اإلطار بموجب المادة  جهة العملحقوق  .و

بدالً من العمل في أثناء فترة اإلشعار بإنهاء الخدمة  جهة العملالفترة التي يجري فيها استالم مبلغ من  .ز

 اختياريًا. مؤمن لهإنهاء عقد العمل نظًرا لتقاعد الشخص ال .5

د عمل مؤقت.االنتهاء الطبيعي لعقد عمل محدد المدة أو عق .6

 العمل لحسابه الخاص .7



 أي توجه طبقًا لتعليمات حكومة اإلمارات العربية المتحدة نحو التوطين "التوظيف الوطني" .8

( أو الوظيفة بدوام جزئي أو الوظيفة المؤقتة2التوظيف بناًء على عقد عمل ثابت ألقل من عامين ) .9

 أشهر 6نهاية عقد العمل أو تاريخ التقاعد بـ التاريخ السابق ل .10

 المواطنين اإلماراتيين المستفيدين من الدعم الحكومي المحلي .11

لالطالع على قائمة االستثناءات التفصیلیة، یرجى االطالع على الشروط واألحكام الخاصة ببرنامج "كریدت شیلد برو" الُمقدم 

  .www.dubaifirst.com :من بنك أبوظبي األول في الرابط التالي

الحتجاز في مستشفى مفيًدا بالنسبة لي؟ عند االنقدي  االستحقاق تكون منفعةتأمين صحي، كيف أتمتع ب .15

االستحقاق النقدي لالحتجاز في مستشفى نتيجة التعرض لحادث إضافة إلى التعويضات التي يمكنك المطالبة بها لك منافع تُسدد 

 بموجب التأمين الصحي الخاص بك. 

العالج في المستشفى؟ منفعة ما هي االستثناءات الرئيسية بموجب  .16

 .السقماالحتجاز في مستشفى نتيجة المرض أو  .1

 و موصوفة.أي فحوصات طبية روتينية أ .2

الختان أو التجميل أو العالجات التجميلية من أي نوع أو جراحة تغيير الجنس أو الجراحة التجميلية )ما لم تكن هذه الجراحة  .3

وتجرى  مؤمن لهالتجميلية الزمة بغرض عالج األمراض أو إصابة الجسدية الناجمة عن حادث كنتيجة مباشرة للحدث ال

 .أشهر من هذا الحدث( 6في غضون 

عالج األسنان أو جراحة األسنان من أي نوع ما لم تكن الزمة بسبب إصابة جسدية ناجمة عن حادث. .4

عرض التأمين في  والعجز الكلي المؤقت، العجز الكلي الدائمما هي االستثناءات الرئيسية بموجب تغطية الوفاة نتيجة حادث، و .17

 ؟ الماثل

 اإلصابة البدنية الناجمة عن إيذاء النفس بصرف النظر عن تاريخها وسببها.   .1

.الوقوع تحت تأثير العقاقير باستثناء ما يكون وفقًا لتوجيهات ممارس طبي ُمسجل .2

ة أو تعني األعمال العدائية أو التمرد أو اإلخالل باألمن أو االضطرابات المدنية أو الحرب األهليالحربية"  شبه العمليات" .3

الثورة أو االنقالب أو االنتفاضة أو التآمر أو السلطة العسكرية أو اغتصاب السلطة أو فرض القوة العسكرية أو حالة 

 الحصار. 

تعرض الجسم، سواء اختياريًا أم ال، إلى طاقة نووية أو نشاط إشعاعي في الحرب أو العمليات شبه الحربية أو في أثناء  .4

في القوات المسلحة أو قوات األمن في أي دولة أو لدى أي سلطة؛ ورغم ذلك، إذا توفي حامل  السلم؛ أو الخدمة العسكرية

، ولن لعجز كلي دائمالذي يعمل كشرطي أو فرد في القوات المسلحة أثناء أدائه واجبه اليومي أو تعرض  مؤمن لهالبطاقة ال

ألفراد الشرطة أو القوات المسلحة إذا كانت المطالبة ناجمة عن أي من األحداث التالية: الحرب األهلية، منفعة يتم سداد أي 

الحرب، الغزو أو العمليات شبه الحربية، العدوان األجنبي، أو األعمال العدائية، أو الثورة، أو االنتفاضة، أو الشغب، أو 

التمرد، أو العصيان المسلح، أو األعمال اإلرهابية، أو أي نوع من  اإلضراب، أو االضطرابات المدنية، أو الجموح، أو

التدريبات أو الممارسات أو التكليفات التي تتضمن استخدام الذخيرة أو المتفجرات أيًا كان نوعها. 
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 أو الناجمة عنها. المرتبطة االضطرابات العصبية والعقليةالعجز مطالبات  .5

؟عرض التأمين الماثلب المحفظة اآلمنة في ما هي االستثناءات الرئيسية بموج  .18

  ساعة من اكتشاف فقدانها أو سرقتها. 48حاالت فقدان بطاقات االئتمان التي لم تُبلغ بها الشركة الُمصدرة لها خالل

  بنية االحتيال. الخاص توقيعهباستخدام الفقدان الناتج عن استخدام بطاقة ائتمان أصلية من قبل شخص ُمصرح له

  أحد األقاربحاالت الفقدان الناجمة عن االستخدام غير المصرح به للبطاقة االئتمانية من قبل.

 .أي مسؤولية قانونية أيًا كانت طبيعتها

 .أي حالة فقدان لم تُكتشف في أثناء فترة التغطية التأمينية

 حفظة اآلمنة.أي معامالت عبر اإلنترنت عقب وقوع الحدث الذي يثير المطالبة بموجب تأمين الم

ما الذي يتعين عمله إللغاء برنامج "كريدت شيلد برو" الُمقدم من بنك أبوظبي األول؟  .19

اتصل بمركز االتصال الخاص بنا على

هل يمكن للبنك إنهاء خطة "كريدت شيلد برو" النشطة الُمقدمة من بنك أبوظبي األول؟  .20

 ظبي األول في الحاالت التالية:شيلد برو" النشطة الُمقدمة من بنك أبو لبنك إنهاء خطة "كريدتيمكن لنعم، 

 عدم سداد القسط في موعد استحقاقه أو انتهاء صالحية التغطية.  •

إلى الحد األقصى للسّن الُمحدد في الجدول الخاص بهذه الوثيقة.  مؤمن لهوصول حامل البطاقة ال •

 إنهاء تسهيل البطاقة االئتمانية.  •

 / األمراض الخطيرة.  العجز الكلي الدائمالوفاة /  منفعةسداد  •

في أي وقت وفقًا ألحكام الوثيقة  مؤمن لهبموجب هذه الوثيقة من قبل حامل الوثيقة أو حامل البطاقة ال المنافع المستحقةإلغاء  •

 وشروطها. 

 .  مؤمن لهإلغاء تسهيل البطاقة االئتمانية لحامل البطاقة ال •

 عن السداد.  مؤمن لهالبطاقة الحامل ر ثتع •

04-5068888



والمستندات الرئيسية المطلوبة لتقديم مطالبة؟ التفاصيل ما هي  .21

 كيف يمكنني تقديم مطالبة لالستفادة من التأمين؟  .22

إخطاًرا خطيًا على الفور  توجيهمطالبة بالتعويض بموجب هذه الوثيقة، يتعين على حامل الوثيقة  ينشأ عنهعند وقوع حدث   •

 يوًما من تاريخ الحدث.  90إلى الشركة في موعد أقصاه 

الصادرة من بنك أبوظبي األول مركزيًا من خالل  "كريدت اليف "التأمينتُدار عملية اإلبالغ عن المطالبات بموجب وثائق  •

فريق العمل التالي التابع لبنك أبوظبي األول:

شيتراليكا موهان  /األستاذة

 قسم التأمين، بنك أبوظبي األول  -مدير أول 

 Chitraleka.Mohan@bankfab.comبريد إلكتروني: 

استمارة المطالبةنموذج رابط  من المقرر تفعيل 

فترة

اإلخطار

لتقديم

المطالبة

االستثناءات الرئيسيةجميع المستندات المطلوبةمدة االنتظار

الوفاة الناجمة عن منافع 

الناجم عن والعجز حادث 

 حادث / مرض

 90في غضون 

 يوًما 

عدم وجود مدة 

انتظار 

 القسم التالي:يرجى االطالع على 

إجراءات مطالبات  -كيفية تقديم مطالبة 

بموجب شروط وأحكام والعجز الوفاة 

 الحوادث الشخصية

 القسم التالي:يرجى االطالع على 

تعويضات الوفاة  -قائمة االستثناءات 

العجز الناجمة عن حادث وتعويضات 

بموجب شروط وأحكام الحوادث 

 الشخصية

تغطية فقدان الوظيفة 

)فقدان الوظيفة 

قسًرا( 

 60في غضون 

 يوًما 

يوًما من  90

 تاريخ بدء التغطية 

  القسم التالي:يرجى االطالع على 

إجراءات مطالبات  -كيفية تقديم مطالبة 

فقدان الوظيفة قسًرا بموجب شروط 

 وأحكام الحوادث الشخصية

 القسم التالي: يرجى االطالع على

تعويض فقدان  -قائمة االستثناءات  

الوظيفة قسًرا بموجب شروط وأحكام 

الحوادث الشخصية

األمراض 

الخطيرة/المرض 

العُضال 

 90في غضون 

 يوًما 

يوًما من  90

 تاريخ بدء التغطية 

القسم التالي: يرجى االطالع على 

مطالبات األمراض تقديم إجراءات 

الخطيرة/المرض العُضال بموجب 

 شروط وأحكام الحوادث الشخصية

 القسم التالي:يرجى االطالع على 

قائمة االستثناءات األمراض 

الخطيرة/المرض العُضال بموجب 

 شروط وأحكام الحوادث الشخصية

المحفظة اآلمنة 
 48غضون في 

 ساعة 

عدم وجود مدة 

انتظار 

 التالي:يرجى االطالع على القسم 

جراءات مطالبات المحفظة اآلمنة إ

بموجب شروط وأحكام الحوادث 

 الشخصية

 القسم التالي: يرجى االطالع على

استثناءات قسم المحفظة اآلمنة بموجب 

 شروط وأحكام الحوادث الشخصية

االحتجاز في المستشفى 

 بسبب التعّرض لحادث 

 90في غضون 

 يوًما 

عدم وجود مدة 

انتظار 

  القسم التالي: يرجى االطالع على

العالج في منفعة مطالبات كيفية تقديم 

المستشفى بموجب شروط وأحكام 

 الحوادث الشخصية

 القسم التالي: يرجى االطالع على 

العالج في المستشفى  منفعةاستثناءات 

بموجب شروط وأحكام الحوادث 

 الشخصية

 _ 

لوفاة التغطية التأمينية ل

الطبيعية 

 90في غضون 

 يوًما

فترة  يوجدال 

انتظار 

 التالي:يرجى االطالع على القسم 

إجراءات مطالبات  -كيفية تقديم مطالبة 

بموجب شروط وأحكام والعجز الوفاة 

 الحوادث الشخصية

 التالي:يرجى االطالع على القسم 

استثناءات الوفاة  -كيفية تقديم مطالبة 

بموجب شروط وأحكام الحوادث والعجز 

 الشخصية



كيف يمكنني التقدم بمطالبة بموجب تعويض فقدان الوظيفة قسًرا من خارج اإلمارات العربية المتحدة إذا اضطررت لمغادرة  .23

البالد على الفور بعد فقدان وظيفتي؟ 

العمل طوال الفترة المتبقية  بدونيمكن للعضو أن يقدم مطالبة فقدان الوظيفة قسًرا حتى ولو غادر اإلمارات العربية المتحدة وظل 

:ما يليمن التغطية التأمينية شريطة 

•

•

 بالنسبة لألشھر الثالثة األولى من فترة فقدان العمل، قبول اإلقرار الذاتي بصفتھ دلیًال في وجود العضو خارج البالد.    

 بعد ھذه الفترة، یتعین تقدیم دلیل أقوى )مثل وثائق الضمان االجتماعي أو وثائق مالیة( نحتاج إلى الحصول على جمیع األدلة 

الشركة أینما تطلب ذلك إلثبات حالة فقدان العمل.  الضروریة لتقدیمھا إلى 

لمزیٍد من التفاصیل حول الشروط واألحكام واالستثناءات المنطبقة بموجب ھذه الوثیقة، یرجى زیارة الرابط: 
 .www.dubaifirst.com

http://www.bankfab.com/www.dubaifirst.com



