للنشر إلى العمالء
يسرنا أن نرحب بكم باإلشتراك يف باقة اإلتصاالت ا ادلدفوعة مقدماً واليت تتيح لكم االستفادة من ادلنافع اليت يوفرىا ىذا الربنامج اإللكًتوين للتأمني التكافلي
على احلوادث الشخصية .لذا نرجو منكم االطّالع على تفاصيل ىذا الربنامج لفهم تفاصيل التغطية.
وألغراض ىذا الربنامج ،حتمل ادلصطلحات التالية مىت وردت ادلعاين ادلذكورة  ،ما مل يقتضي سياق النص خالف ذلك:
التعريفات
تعمد ادلشًتك ادلغطى
الحادث :ويقصد بو حدوث إصابة جسدية ناجتة فقط وبشكل مباشرًة عن وسائل خارجية عنيفة مفاجئة وغري متوقعة وليست ناجتة عن ُّ

إيذاء نفسو أو إقدامو على اإلنتحار.

المنفعة (المنافع) :ويقصد هبا التعويض ادلستحق مبوجب نطاق ىذا الربنامج فيما يتعلق مبنفعة الوفاة أو منفعة العجز الكلي الدائم.
ادلسمى من قبلو والذي تُدفع إليو ادلنافع ادلنصوص عليها يف
المستفيد :ويقصد بو الورثة الشرعيني ،وف ًقا للشريعة اإلسالمية الغراء ،للمشًتك ادلغطى أو الفرد ّ
الربنامج يف حالة وفاة ادلشًتك ادلغطى أو إصابتو بعجز كلي دائم .وديكن أن يكون ادلستفيد الزوج أو األطفال أو أحد األبوين أو اإلخوة أو األخوات ادلباشرين،
وديكن أن يكون أيضاً غري مقيم يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة.
المشترك المغطى :ويقصد بو ادلشًتك الفعلي يف باقة اإلتصاالت ادلدفوعة مقدماً حلامل الوثيقة ادلسجل يف ىذا الربنامج وادلستويف جلميع ادلتطلبات اليت حيددىا
حامل الوثيقة وف ًقا لربنارلو ذي الصلة وغري ادلتجاوز للحد األقصى للسن وادلنطبقة عليو شروطها وأحكامها.
الشركة/الشركة التكافلية :ويقصد هبا شركة ديب اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني (ش.م.ع) ،اإلمارات العربية ادلتحدة.
تاريخ بدء السريان :ويقصد بو تاريخ تسجيل حامل الوثيقة للمشًتك ادلغطى يف ىذا الربنامج أو تاريخ بدء ىذا الربنامج ،أيهما الحقاً.
تاريخ الحدث :ويقصد بو أي شلا يلي:
 .1فيما يتعلق بالوفاة :تاريخ الوفاة نتيجة حادث خالف ما ىو مستثٌت على وجو التحديد ،التاريخ الذي حيل عند تاريخ بدء السريان أو بعده وأثناء
فًتة الربنامج.
 .2يف حالة العجز الكلي الدائم :تاريخ اإلقرار بالعجز الكلي الدائم من قبل اذليئة ادلختصة نتيجة وقوع حادث يههر بعد تاريخ بدء السريان وأثناء فًتة
الربنامج.
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العجز الكلي الدائم :ويقصد بو العجز الذي يصيب ادلشًتك ادلغطى وىو مل يبلغ  65عاماً وينتج عن إصابة جسدية جراء حادث واستمر دون انقطاع لفًتة

 12شهراً على األقل ويتوقع أن تستمر ألجل غري مسمى.

تقر الشركة بانطباق تعريف العجز الكلي والدائم عن الفقدان الكلي والنهائي أو:
عند تفسري ىذا التعريفُّ ،
 فقدان البصر الدائم يف كلتا العينني
 قطع/بًت طرفني
 الشلل التام والدائم
إذا أصبح ادلشًتك ادلغطى عاجزاً بشكل دائم عن أداء أي مهنة أو عمل أو وظيفة تتوافق مع مؤىالتو وخرباتو وتدريبو أو وظيفة ُمنحت لو على سبيل
التعويض أو الكسب.
شريطة أن تكون الشركة مقتنعة إىل أن ادلشًتك ادلغطى سيهل على تلك احلال ألجل غري مسمى .وخيضع ىذا ادلبلغ ،إن ُوجد ،لالستثناءات الواردة أدناه.
فًتة التغطية يقصد هبا سريان التغطية لثالثني ( )30يوماً عن ذلك الشهر الذي يدفع لو ادلشًتك ادلغطى االشًتاك التكافلي.
فترة التغطية ويقصد بها أن تكون التغطية سارية المفعول لمدة ثالثون يوما ( )03لهذا الشهر المعين التي يتم دفع إشتراك التأمين التكافلي بخصوصه من قبل المشترك المغطى.

حامل الوثيقة/المشترك :ويقصد بو مؤسسة اإلمارات لالتصاالت ديب ،اإلمارات العربية ادلتحدة.
البرنامج :ويقصد بو نطاق التغطية التكافلية وف ًقا ذلذا الربنامج.
اإلرهاب :ويقصد بو أي عمل إرىايب ويشمل ،على سبيل ادلثال ال احلصر ،استخدام القوة أو العنف و/أو التهديد هبما من قبل أي شخص أو رلموعة
(رلموعات) من األشخاص ،يتصرفون حلساهبم اخلاص أو حلساب أي منهمة (منهمات) أو حكومة (حكومات) أخرى أو ألغراض سياسية أو دينية أو
أيديولوجية أو ألسباب منها نية التأثري على أي حكومة و/أو إرىاب الشعب أو أي فئة منو.
الحرب :ويقصد هبا احلرب ،سواء أن كانت معلنة أم مل تُعلن ،أو أي أعمال حربية ،وتشمل استخدام القوة العسكرية من جانب أي دولة ذات سيادة لتحقيق
أىداف اقتصادية أو جغرافية أو قومية أو سياسية أو عرقية أو دينية أو غايات أخرى.

العمليات الحربية :ويقصد هبا األعمال العدائية أو التمرد أو الشغب أو االضطرابات األىلية أو احلرب األىلية أو العصيان أو الثورة أو التآمر أو استخدام القوة
العسكرية أو اغتصاب السلطة وفرض األحكام العرفية أو فرض احلصار.
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في هذا البرنامج  ،مىت مسح السياق بذلك ،فإن األلفاظ اليت تشري إىل االسم ادلذكر تشمل االسم ادلؤنث ،وتتضمن الكممات التي تشير إلى المفرد في
طياتها الجمع والعكس صحيح.

نطاق التغطية
ادلبني أدناه:
طب ًقا للشروط واألحكام ادلنصوص عليها يف ىذا الربنامج ،تعوض الشركةُ حامل الوثيقة على النحو ّ
الوفاة نتيجة حادث (الوفاة) أو العجز الكلي الدائم نتيجة حادث (العجز الكلي الدائم):
يوما من تاريخ احلادث بعد تاريخ بدء السريان وخالل فًتة
يف حالة وقوع حادث يؤدي إىل وفاة ادلشًتك ادلغطى أو تعرضو لعجز كلي دائم خالل ً 365
التغطية ( 30يوماً) ،تدفع الشركة  200000درىم إمارايت (عشرين ألف درىم إمارايت فقط ال غري) .أياً كان عدد البطاقات ادلدفوعة مقدماً اليت ديلكها
ادلشًتك ادلغطي ،فإن أقصى مبلغ مستحق ىو  200000درىم إمارايت (عشرين ألف درىم إمارايت فقط ال غري) عن حياة ادلشًتك ادلغطى .وتسري التغطية
لشهر واحد على العميل شريطة أن يقدم حامل الوثيقة الرقم ادلرجعي للعميل يف قائمة ىذا الشهر إىل الشركة.

اإلستثناءات العامة المنطبقة على هذا البرنامج:
ال يصرف أي مبلغ وفق ىذا الربنامج خبصوص احلادث الذي يتعرض لو ادلشًتك ادلغطى إذا كان احلادث ناجتًا عن:

1
2
3
4
5
6
7

االشًتاك يف أي أنشطة رياضية عنيفة أو شلارستها كرياضي زلًتف.
ادلنافسة أو شلارسة اختبارات السرعة أو الزمن أو سباقات ادلسافات القصرية أو أي نوع من السباق.
ادلشاركة يف الرحالت االستكشافية أو العمل كعضو يف طاقم السفن.
اخلسائر الناجتة أو ادلردودة إىل كون ادلشًتك ادلغطى سلمور أو خضوعو لتأثري أي سلدر أو عقار عدا ما يكون وفق إرشادات
الطبيب.
العمل يف رلال الطريان أو الطريان الشراعي أو أي شكل آخر من أشكال الطريان اجلوي عدا السفر كمسافر بأجر أو كطيار
أو كعضو يف طاقم طائرة مرخصة جتاريًا لشركة طريان معًتف هبا أو خدمة نقل تعمل على ادلسارات ادلنتهمة.
أي إخالل بالقانون اجلنائي من جانب ادلشًتك ادلغطى أو وقوع اعتداء بتحريض منو.
ما يًتتب على اآليت:
 احلرب ،عدا احلرب السلبية .وتُستثٌت من تغطية "احلرب السلبية" إذا كان ادلشًتك ادلغطى يسافر إىل دولة بعد إعالن
احلرب فيها أو بعد إعالهنا منطقة حرب من قبل األمم ادلتحدة أو كانت تشهد أي عمليات حربية.
 الغزو
 األعمال العدائية األجنبية على الدولة اليت حيمل ادلشًتك ادلغطى جنسيتها أو الدولة اليت تقع فيها أو عليها تلك
األعمال.
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 احلرب األىلية.
 الشغب.
 التمرد.
 العصيان.
 الثورة.
 اإلطاحة باحلكومة القائمة قانوناً.
 أي أنشطة إرىابية.
 انفجار األسلحة احلربية
 نشر أسلحة الدمار الشامل اليت ال تنطوي على أي تسلسالت تفجريية
 القتل أو اذلجوم الذي يثبت الح ًقا أمام زلكمة قائمة قانونًا ومبا ال يدع رلاًال للشك أنو من تدبري عمالء لدولة
أجنبية على الدولة اليت حيمل ادلشًتك ادلغطى جنسيتها سواء أُعلنت احلرب أم مل تعلن.
 8اخلسارة الناجتة عن االنتشار ادلقصود أو غري ادلقصود للمواد النووية أو البيولوجية أو الكيميائية ،مبا فيها اخلسارة أو التلف أو
التكاليف أو ادلصاريف الناجتة أو اليت تعزى بشكل مباشر أو غري مباشر إىل أي إجراء ُاختذ للسيطرة على أو منع أو
مكافحة أي حادث انطوى على مواد نووية أو كيميائية أو بيولوجية بأي شكل من األشكال.
 9زلاولة اإلنتحار أو إيذاء النفس ،سواء أن كان سليم العقل أم ال ،خالل سنة واحدة ( )1من تاريخ بدء سريان التأمني
على احلياة.

الشروط العامة
 .1األهلية
أ -ينبغي أن يستويف ادلشًتك ادلغطى معايري السن ادلذكورة يف ىذا الربنامج.
ب -تسري التغطية للشهر ذي الصلة إذا كان الرقم ادلرجعي للعميل مقي ًدا بالقائمة الشهرية ادلقدمة من حامل الوثيقة.
 .2حدود العمر
أ -احلد األدىن للعمر عند التسجيل  -بلوغ  18عاماً
ب -احلد األقصى للعمر عند اإلصدار  -بلوغ  64عاماً
ج -احلد األقصى لعمر التغطية  -بلوغ  65عاماً
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 .3المطالبات االحتيالية
إذا انطوت أي مطالبة تقدم وفقاً ذلذا الربنامج على أي احتيال أو استخدم ادلشًتك ادلغطى أو شلثلو أو من ينوب عنو وسائل أو طرقاً احتياليةً بغية
احلصول على أي منفعة وفقاً ذلذا الربنامج ،أو تعمد اإلتيان بفعل لتربير تقدًن ادلطالبة أو تآمر لتقدديها ،تسقط حينئذ رتيع ادلنافع ادلذكورة يف ىذا
الربنامج خبصوص ىذا ادلشًتك ادلغطى.
 .4االختصاص القضائي
ختضع ىذه االتفاقية لقانون دولة اإلمارات العربية ادلتحدة ،وختتص احملاكم ادلختصة يف إمارة ديب بدولة اإلمارات العربية ادلتحدة بالفصل يف كل ما
يتعلق هبا من دعاوى و/أو نزاعات.
 .5االلتزام بشروط البرنامج
تبطُل ادلطالبات ادلقدمة مبوجب ىذا الربنامج إذا مل يتم االلتزام مبا تضمنو من شروط .وتبطل أي مطالبة تقدم مبوجب ىذا الربنامج إذا قدم ادلشًتك
ادلغطى أي معلومات غري صحيحة.

 .6االلتزام بالشروط
يشًتط قبل التزام الشركة بسداد أي مبلغ وف ًقا ذلذا الربنامج االلتزام واالستيفاء الصحيح لشروط ىذا الربنامج وأحكامو ومالحقو من جانب حامل
الوثيقة ،بقدر ارتباطها بشيء يلزم حامل الوثيقة فعلو أو االلتزام بو.

 .7إنهاء التغطية
تنتهي المنافع المذكورة في هذا البرنامج بخصوص المشترك المغطى عقب حدوث حالة واحدة أو أكثر مما يلي:
 1إلغاء تفعيل اخلدمة مسبقة الدفع من قبل ادلشًتك ادلغطى أو حامل الوثيقة.
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2
3
4
5
6
7
8

إذا قام حامل الوثيقة بإلغاء ىذا الربنامج يف أي وقت وفقاً دلا يرد بو من شروط وأحكام.
بلوغ ادلشًتك ادلغطى احلد األقصى لعمر التغطية احملدد يف ىذا الربنامج.
إذا مل يعد ادلشًتك ادلغطى مؤىالً للتغطية التأمينية حسب تعريف ادلشًتك ادلغطي (ادلشًتكني ادلغطني).
إذا مل يعلن حامل الوثيقة عن الرقم ادلرجعي للمشًتك ادلغطى يف القائمة الشهرية للشركة.
التاريخ الذي ُدفعت ادلنافع اخلاصة بأي مشًتك مغطى يف حدود ادلبلغ األصلي.
إذا مل يعد ادلشًتك ادلغطى مقيماً يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة.
إذا حل تاريخ انتهاء الربنامج ومل يتم جتديده من قبل حامل الوثيقة.

وال ينتقص اإلهناء وفق أي من احلاالت ادلذكورة أعاله من أي مطالبة صحيحة نشأت قبلو.
 .8الحدود الجغرافية
 24ساعة يف رتيع أحناء العامل
 .9تصحيح العمر
إذا قُدم إىل الشركة فقط سنة ميالد ادلشًتك ادلغطى ،فسوف يُدون تاريخ ميالده يف ىذا الربنامج ليكون احلادي والثالثني من ديسمرب يف سنة ميالده،
ما مل يُذكر تاريخ ميالده ويؤكد وفقاً جلواز السفر أو بطاقة اذلوية الوطنية.
 .10المنافع التراكمية
ال يتجاوز احلد األقصى لقيمة ادلنافع الًتاكمية ادلستحقة مبوجب ىذا الربنامج إىل مشًتك مغطى واحد ادلبلغ ادلذكور يف ادلنفعة التكافلية .ويف حال
تغطية ادلشًتك ادلغطى أكثر من مرة واحدة مبوجب ىذا الربنامج الصادر عن الشركة ،يرد االشًتاك التكافلي ادلستلم إىل حامل الوثيقة ،وتُدفع ادلطالبة
مرة واحدة فقط ،مع مراعاة الشروط واألحكام .ولن تتأثر ادلطالبة مبوجب ىذا الربنامج بأي برنامج آخر أنشئ باسم ادلشًتك ادلغطى من أي شركة
تأمني أخرى.
.11فترة اإلمهال
ُدتنح فًتة إمهال مدهتا ثالثون ( )30يوماً لدفع كل اشًتاك تكافلي يستحق بعد اشًتاك التكافل األول ،ويهل الربنامج ساري ادلفعول طوال تلك
الفًتة ،ما مل يتم إلغاؤه وفقاً لبند "اإللغاء".
ويلتزم ادلشًتك ادلغطى بأن يدفع إىل الشركة االشًتاك التكافلي عن الفًتة اليت يهل فيها الربنامج سارياً .ويف حال وقوع خسارة خالل فًتة اإلمهال،
خيصم أي اشًتاك تكافل مستحق وغري مدفوع حينئذ عند التسوية.
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 .12القانون الحاكم واالختصاص القضائي
خيضغ ىذا الربنامج ويفسر وفقاً لقوانني دولة اإلمارات العربية ادلتحدة .ويقر كال الطرفني باختصاص زلاكم دولة اإلمارات العربية ادلتحدة دون سواىا
بالفصل يف كل ما يتعلق هبذا الربنامج.

 .13الحدود الزمنية
مىت قُدمت أي مطالبة وكان مآذلا الرفض ،ومل ترفع أي دعوى أو قضية خالل ستة ( )6أشهر من تاريخ رفضها أو (يف حال التحكيم الذي جيرى
وفقاً لشروط ىذا الربنامج) خالل ستة أشهر من تاريخ نطق ادل ِّ
حكم باحلكم ،تسقط رتيع ادلنافع ادلذكورة يف ىذا الربنامج.
ُ
إجراء المطالبات
عقب وقوع حادث يؤدي إىل تقدًن مطالبة مبوجب ىذا الربنامج ،يلتزم ادلشًتك ادلغطى/من ديثلو باتباع اإلجراء التايل:

 .1اإلخطار بالمطالبة

يلزم شلثل ادلشًتك ادلغطى أو ادلستفيد منو إخطار الشركة بادلطالبة خالل تسعون ( )90يوماً من تاريخ احلدث.
 .2تقديم المطالبة/التسجيل
يلزم أن يقدم شلثلي ادلشًتك ادلغطى أو ادلستفيد مناذج مطالبة كاملة مرفق هبا مستندات ادلطالبة الالزمة إىل الشركة خالل مائة وذتانية ( )180يوماً من
تاريخ احلدث .وتتوىل الشركة تسجيل ادلطالبة خالل يوم عمل واحد ( )1من تاريخ استالم ادلستندات.
 .3تقديم مستندات غير كاملة/إضافية
يلزم أن يقدم شلثلي ادلشًتك ادلغطى أو ادلستفيد أو ادلشًتك ادلغطى رتيع ادلستندات غري الكاملة/اإلضافية كيفما ومىت استلمها من شلثل العميل .على أن
تقوم الشركة بتحديث حالة ادلطالبة بناء على ذلك.
 .4إيصال السداد
بعد اعتماد ادلطالبة ،تقدم الشركة إىل شلثل ادلشًتك ادلغطى أو ادلستفيد أو ادلشًتك ادلغطى إيصال سداد (إيصال السداد) خالل سبعة ( )7أيام عمل.
ويعد إيصال السداد مبثابة موافقة على ادلطالبة ويعاد بواسطة شلثل ادلشًتك ادلغطى أو ادلستفيد أو ادلشًتك ادلغطى إىل الشركة موقع من قبلهم.
 .5تسوية المطالبة
تتوىل الشركة تسوية ادلطالبة خالل مخسة عشر ( )15يوم عمل من تاريخ استالم رتيع مستندات ادلطالبة.
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 .6رفض المطالبة
يف حال رفض ادلطالبة وفقا لشروط الربنامج وأحكامو ،ترسل الشركة خطاب رفض إىل شلثل ادلشًتك ادلغطى أو ادلستفيد أو ادلشًتك ادلغطى الذي قدم
ادلطالبة ،خالل مخسة ( )5أيام عمل من تاريخ استالم رتيع مستندات ادلطالبة.

 .7المستندات المطلوبة لتقديم المطالبة
يلزم أن يقدم شلثلي ادلشًتك ادلغطى أو ادلستفيد أو ادلشًتك ادلغطى إىل الشركة ادلستندات التالية إىل جانب منوذج ادلطالبة .وقد يلزم تقدًن أصول رتيع
ادلستندات الواردة أدناه (خالف تلك اليت تقدم إىل السلطات) للتحقق منها قبل التسوية النهائية للمطالبة.
أ -مطالبات الوفاة
 -1منوذج ادلطالبة
 -2شهادة الوفاة
 -3تقرير الشرطة
 -4تقرير تشريح اجلثمان (مىت طُلب قانونًا)
 -5صورة عن جواز السفر (مع صفحة تأشرية اإلقامة السارية للوافدين) أو بطاقة اذلوية الوطنية (للمواطنني اإلماراتيني فقط)
 -6أي مستندات أخرى قد تكون ضرورية إلثبات ادلطالبة.

ب -مطالبات العجز الكلي الدائم
 -1منوذج ادلطالبة
 -2شهادة عجز من طبيب معتمد لتقييم العجز
 -3تقرير الشرطة
 -4تقرير طيب صادر من قبل طبيب معتمد مع تشخيص تفصيلي وبيان سبب العجز وتفاصيل ما يعطى للمريض من عالج (إن وجد).
 -5صورة عن جواز السفر مع صفحة التأشرية السارية (للوافدين) أو بطاقة اذلوية الوطنية (للمواطنني اإلماراتيني فقط).
 -6أي مستندات أخرى قد تكون ضرورية إلثبات ادلطالبة.
قد يلزم تقدًن أصول رتيع ادلستندات الواردة أعاله (خالف تلك اليت تقدم إىل السلطات أو صاحب العمل) للتحقق منها قبل التسوية النهائية
للمطالبة.

*ينبغي احلصول على تقرير طيب من قبل ادلدير الطيب أو أي طبيب آخر مسجالً ومعتمداً من قبل السلطات احمللية.

الربنامج التكافلي للتأمني اجلماعي على احلوادث الشخصية -الشروط واألحكام  -اتصاالت

صفحة  8من 8

