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تاأمني احلوادث من ميثاق

التاأمني �سد احلوادث ال�سخ�سية للأفراد والأ�سر

ل اأحد ي�ستطيع التنبوؤ مبا �سيجري يف احلياة. ميكن اأن يتعر�ض اأي منا حلادثة ما. يف 

غ�سون هذه الأوقات ال�سعبة، �ست�سعر مبنتهى الراحة عندما جتد �سريكا ي�سمن لك وملن 

حتب احلماية املالية. اإننا نقدم تعوي�سا ماليا لك ولأ�سرتك يف حال الوفاة اأو تعر�سك لأي 

اإعاقة من جراء اأحد احلوادث.

ملحة �سريعة عن الفوائد

تغطي وثيقة تاأمني احلوادث من ميثاق العواقب التي تنجم عن اأية حادثة، مثل:

الوفاة 	•
الإعاقة الكلية الدائمة  	•

الإعاقة اجلزئية الدائمة 	•"
النفقات الطبية  	•

الرتحيل اإىل الوطن 	•

برامج التاأمني

ا�ستنادا اإىل عملك ودخلك، اأمامك اأربع خطط وفقا لوثيقة تاأمني احلوادث من ميثاق، 

ميكنك الختيار من بينها. وهي كالتايل:

الوثيقة البلتينية   .11

اإذا كان دخلك ال�سهري اأعلى من 40.000 درهم اإماراتي  

الوثيقة  الذهبية   .2

اإذا كان دخلك ال�سهري اأعلى من 20.000 درهم اإمارتي  

الوثيقة  الف�سية   .3

اإذا كان دخلك ال�سهري اأعلى من 10.000 درهم اإماراتي  

الوثيقة  الربونزية   .4

اإذا كان دخلك ال�سهري اأقل من 10.000 درهم اإماراتي  

النطاق اجلغرايف

ي�سملك غطاء هذه الوثيقة اأثناء وجودك يف اأي مكان يف العامل طوال 24 �ساعة وعلى مدار 

الأ�سبوع باأكمله.

الأهلية

ميكن اإ�سدار الوثيقة لأي �سخ�ص يقيم ب�سورة دائمة يف دولة الإمارات العربية املتحدة وممن 

ترتاوح اأعمارهم بني ١٨ اإىل ٦٥ عاما. ميكن ت�سمني اأع�ساء اأ�سرتك، ب�سورة حمددة، الزوج 

)الزوجة( والأطفال املعولني ب�سرط اأن يكونوا من املقيمني ب�سورة دائمة يف الإمارات العربية 

املتحدة.

ال�ستثناءات

فيما يلي بع�ص ال�ستثناءات الرئي�سية يف هذه الوثيقة.

هذه الوثيقة ل ت�سمل اأي مطالبة تنجم عن:

اإي اإعاقة موجودة من قبل / اإ�سابة عر�سية  	•

احلمل اأو الولدة 	•

الإ�سابة الذاتية اأو النتحار اأو حماولة النتحار  	•

تاأثري الكحوليات والعقاقري  	•

املهن اأو الوظائف اخلطرة 	•

عمليات ال�سرطة اأو �سبه الع�سكرية اأو البحرية اأو الع�سكرية اأو عمليات القوات اجلوية 	•

الطريان بخالف حالت ال�سفر العادية التي يدفع فيها الراكب  	•

الأمرا�ص التنا�سلية اأو مر�ص الإيدز اأو اجلنون 	•

احلروب والإرهاب 	•

املخاطر النووية والن�ساط الإ�سعاعي والأحداث اجلنائية، اإلخ.  	•

ملحوظة: يقدم هذا الكتيب املزايا الرئي�سية فقط للغطاء التاأميني. ملزيد من التفا�سيل حول 

البنود وال�سروط يرجى قراءة م�ستند الوثيقة.

الفوائد االختيارية املتاحة

�أمامك حرية �ختيار غطاء �حلروب و�لإرهاب وذلك من خالل �ضد�د �أق�ضاط �إ�ضافية. 

�ضت�ضملك فو�ئد هذ� �لغطاء �لتاأميني �أو ت�ضمل �أي من �أع�ضاء �أ�ضرتك ممن ي�ضملهم ذلك 

�لغطاء �لتاأميني �ضد �أي �إ�ضابة حتدث جر�ء �حلروب �أو �لأحد�ث �لإرهابية يف �ملنطقة �لتي 

ت�ضافر �إليها )با�ضتثناء بع�ض مناطق حمددة تكون عر�ضة للحروب(.
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Methaq Accidentcare
Personal Accident Insurance for Individual and Families

Life is unpredictable. Accidents can happen to any one of us. During 
such difficult times, you will find it comforting to have a partner who 
guarantees financial protection for you and your loved ones. We 
provide financial compensation to you and your family in the event 
of your death or disablement caused by an accident.

Benefits at a glance 

Methaq Accidentcare policy covers the consequences of any 
accident, such as: 

• Death
• Permanent total disablement 
• Permanent partial disablement 
• Medical expenses 
• Repatriation

Plans 

Depending on your occupation and income, there are four plans 
under Methaq Accidentcare policy for you to choose from. They are: 
 
1. Methaq Accidentcare Platinum 
 If your monthly income is over AED 40,000
2. Methaq Accidentcare Gold 
 If your monthly income is over AED 20,000 
3. Methaq Accidentcare Silver 
 If your monthly income is over AED 10,000
4. Methaq Accidentcare Bronze 
 If your monthly income is less than AED 10,000 
 

Optional benefit available
 
You may choose to select Passive War and Terrorism cover by paying 
additional premium. This benefit will cover you or your covered 
family members for any injury happening due to war or terrorism in 
the area of travel (excluding certain war prone zones) as an 
innocent bystander. 

Geographical scope

The policy covers you while you are anywhere in the world and it 
operates on a 24 x 7 basis. 

Eligibility 

The policy can be issued to any person who is a permanent resident of 
United Arab Emirates and in the age group of 18 to 65 years. Your family 
members, namely, spouse and dependent children can be included 
provided they are also permanently resident in United  
Arab Emirates.
 
Exclusions 

Some of the major exclusions under the policy are given below.
This policy does not cover any claim arising out of: 

• Any pre-existing disability / accidental injury 
• Pregnancy or childbirth 
• Self-injury, suicide or attempted suicide 
• Influence of liquor or drugs 
• Hazardous pursuits or occupations
• Police, para-military, naval, military or air force operation
• Aviation other than as a fare paying passenger 
• Venereal disease, AIDS or insanity 
• War and terrorism
• Nuclear risks, radioactivity, criminal acts, etc 

Note: This brochure only lists the main features of the cover. For more 
details on terms and conditions please read the policy document.
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