
األسئلة الشائعة: لبرنامج الحمایة من الحوادث "أكسدنت شیلد"

 األسئلة األكثر تكراًرا بشأن برنامج "أكسدنت شيلد"

 المدرجين فيعلى جميع حاملي البطاقات االئتمانية المؤهلين للتأمين التابعين لحامل الوثيقة التالي ذكرها تنطبق األسئلة األكثر تكراًرا 

أقر به حامل الوثيقة إلى الشركة ورهنًا بسداد/تحويل القسط إلى الشركة، وذلك لجميع  وفقًأ لماأو عملية االشتراك في البرنامج  الخطة

 حاملي البطاقات االئتمانية هؤالء.  

"أكسدنت شيلد" الُمقدم من بنك أبوظبي األول؟ منتج ما هو  .1

بطاقتك االئتمانية الصادرة عن بنك  ة علىمتاح ةتأمينيمنفعة منتج "أكسدنت شيلد" الُمقدم من بنك أبوظبي األول هو عبارة عن 

الناجم العجز مثل الوفاة أو  وقوع مخاطر خاصة في ظل أي احتماالت الحماية وراحة البال لك ولعائلتك،بحيث توفر أبوظبي األول 

 عن حادث.

التي يغطيها منتج "أكسدنت شيلد" الُمقدم من بنك أبوظبي األول؟  الحاالتما  .2

الحاالت  الحماية وراحة البال الكاملة إلى حامل البطاقة من خالل تغطية يوفر منتج "أكسدنت شيلد" الُمقدم من بنك أبوظبي األول

 التالية تأمينيًا:  

 الوفاة بسبب التعّرض لحادث .1

  الناتج عن حادث العجز الكلي الدائم .2

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

 لتوفير التغطية ببرنامج "أكسدنت شيلد" الُمقدم من بنك أبوظبي األول؟ كم تبلغ الرسوم المنطبقة .4

.  %0.25+ %5 ضریبة القیمة المضافة أو-/  31.50 درھم إماراتي أیھما أعلى

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

 االئتمانية؟

درهم إماراتي 150,000 مبلغ التأمين:

المدفوعةالمبالغ  المنفعة

والعجز الكلي الدائم الوفاة الناجمة عن حادث 

  عن حادث الناجم
 % من مبلغ التأمين100

یتم احتساب القسط على إجمالي بطاقة االئتمان المستحقة



 التغطية التأمينية في جميع أنحاء العالم؟  تسري هل  .6

هذه التغطية التأمينية في جميع أنحاء العالم.  تسري نعم، 

" الُمقدم من بنك أبوظبي األول؟ "أكسدنت شيلد لخطةما هو الحد العمري  .7

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

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

 البطاقات االئتمانية الصادرة باسم الشركة.  /أو البطاقات االئتمانية للشركاتالتابعة االئتمانية 

عرض التأمين نتيجة حادث في  العجز الكلي الدائمبموجب تغطية الوفاة نتيجة حادث، وتغطية المطبقة .  ما االستثناءات الرئيسية 9

  ؟الماثل

 .أي حاالت مرضية سابقة للتأمين سواء أكانت حالة خلقية أو وراثية .1

 اإلصابة البدنية الناجمة عن إيذاء النفس بصرف النظر عن تاريخها وسببها.   .2

.الوقوع تحت تأثير العقاقير باستثناء ما يكون وفقًا لتوجيهات ممارس طبي ُمسجل .3

ألهلية األعمال العدائية أو التمرد أو اإلخالل باألمن أو االضطرابات المدنية أو الحرب اويقصد بها ’ الحربيةشبه العمليات ‘ .4

أو 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 السلم؛  .5

سكرية في القوات المسلحة أو قوات األمن في أي دولة أو لدى أي سلطة؛ ورغم ذلك، إذا توفي حامل البطاقة أو الخدمة الع

تقدم أي لن ف، لعجز كلي دائمالذي يعمل كشرطي أو فرد في القوات المسلحة أثناء أدائه واجبه اليومي أو تعرض  مؤمن لهال

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

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

و التمرد، أو العصيان المسلح، أو األعمال اإلرهابية، أو أي نوع من التدريبات أو االضطرابات المدنية، أو الجموح، أ

 الممارسات أو التكليفات التي تتضمن استخدام الذخيرة أو المتفجرات أيًا كان نوعها.

.المرتبطة أو الناجمة عن االضطرابات العصبية والعقليةالعجز مطالبات  .6

 .قبل حامل البطاقة أي تصرف غير شرعي أو غير قانوني من .7

 .الرياضات الخطرة .8

عن حادث منفعة العجز الكلي الناجمالوفاة الناجمة عن حادثمنفعة 

عاًما 18عاًما 18الحد األدنى للعمر عند االشتراك

عاًما 65عاًما 65الحد األقصى للعمر عند تقديم المطالبات



 هل يمكن للبنك إنهاء خطة "أكسدنت شيلد" النشطة الُمقدمة من بنك أبوظبي األول؟ .10

 نعم، سيقوم البنك بإيقاف تنشيط خطة "أكسدنت شيلد" الُمقدمة من بنك أبوظبي األول تلقائيًا في الحاالت التالية:

  انتهاء صالحية التغطية.عدم سداد القسط في موعد استحقاقه أو

 الماثلة الوثيقة جدولإلى الحد األقصى للسّن الُمحدد في  مؤمن لهوصول حامل البطاقة ال. 

 .إنهاء تسهيل البطاقة االئتمانية 

  العجز الكلي الدائم.الوفاة/ منفعةسداد 

  في أي وقت وفقًا ألحكام الوثيقة وشروطها. مؤمن لهبموجب هذه الوثيقة من قبل حامل الوثيقة أو حامل البطاقة ال المنافعإلغاء 

 مؤمن لهإلغاء تسهيل البطاقة االئتمانية لحامل البطاقة ال  .

 عن السداد. مؤمن لهحامل البطاقة الر ثتع 

 والمستندات الرئيسية المطلوبة لتقديم مطالبة؟التفاصيل ما هي  .11

  كيف يمكنني تقديم مطالبة لالستفادة من التأمين؟ .12

  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 

  تُدار عملية اإلبالغ عن المطالبات بموجب وثائق التأمين كريدت اليف الصادرة من بنك أبوظبي األول مركزيًا من خالل

 مل التالي التابع لبنك أبوظبي األول:فريق الع

  شيتراليكا موهان /األستاذة

  قسم التأمين، بنك أبوظبي األول -مدير أول 

 Chitraleka.Mohan@bankfab.com بريد إلكتروني:

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

المنفعة
 اإلخطار  فترة

المطالبة  لتقديم
االستثناءات الرئيسيةجميع المستندات المطلوبةمدة االنتظار

الوفاة الناجمة عن 

 والعجز الناجمحادث 

  عن حادث

عدم وجود مدة   يوًما 30في غضون 

 انتظار

 التالي: يرجى االطالع على القسم

تقديم إجراءات  -كيفية تقديم مطالبة 

بموجب شروط والعجز مطالبات الوفاة 

 شيلد""أكسدنت برنامج وأحكام 

 التالي:يرجى االطالع على القسم 

الوفاة العجز و منافع -قائمة االستثناءات 

الناجمة عن حادث بموجب شروط 

 "أكسدنت شيلد"برنامج وأحكام 

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



