Methaq

Accident & Critical Illness

احلوادث والأمرا�ض اخلطرية
ال �أحد ي�ستطيع التنب�ؤ مبا حتمله احلياة ...ولكنها غالية .متاما كما هو احلال عندما ت�صاب
بحادث عر�ضي �أو مر�ض ،ف�أنت بحاجة �إىل �ضمان م�ستواك املايل وكذلك �ضمان حماية
�أ�سرتك� .إن الت�أمني على احلوادث والأمرا�ض اخلطرية غطاء ت�أميني ميكن حتمله خالل
جمموعة من املواقف التي ميكن �أن ت�سري يف �إطار احلوادث �أو الأمرا�ض ،بدء من ك�سور
العظام حتى دخول امل�ست�شفى �أو حتى حاالت الوفاة.

ملحة عن املزايا

حماية مالية فيما يتعلق باملوت املفاجئ �أو الإ�صابات اجل�سدية �أو حتى ت�شخي�ص الأمرا�ض
اخلطرية.
•
•
•
•
•

منتج ب�سيط يغطي جميع الأمرا�ض اخلطرية املجتمعة مع تغطية احلوادث.
�سهولة يف الت�سجيل
اختيار من بني  ٤خطط
�ضمان مبعدل � ٥سنوات
الت�سجيل والتجديد حتى �سن  ٦٥عام

برامج الت�أمني
الأ�سا�سي
العادي

الإ�ضايف
الرئي�سي

تغطية الوثيقة
احلوادث ال�شخ�صية
•
•
•
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املوت العر�ضي
الإعاقة الكلية الدائمة
الإعاقة اجلزئية الدائمة

معدل ال�ضمان

� ٥سنوات للأعمال املوجودة
(تطبق ال�شروط)

الأمرا�ض اخلطرية

فرتة الوثيقة

عام واحد ويتم جتديدها باالتفاق

•	�إجمايل ال�سداد عند الت�شخي�ص املبدئي
(فرتة انتظار  ١٢٠يوم و فرتة البقاء  ٣٠يوم)

احلد الأدنى ل�سن الدخول

 ٢٠عاما

احلد الأق�صى ل�سن الدخول

 ٦٥عاما
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مزايا املنتج

الأمرا�ض اخلطرية املحددة
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النوبة القلبية
(الأزمة القلبية)
مر�ض ال�سرطان املهدد للحياة
النوبات
مر�ض الزهامير
زرع الأع�ضاء الرئي�سية

•
•
•
•
•

ت�صلب الأن�سجة املتعدد
ال�شلل
الف�شل الكلوي
العمى
ال�صمم

جتديد حتى

 ٦٥عاما

الأق�ساط ت�ستند �إىل

اخلطة املحددة والعمر واجلن�س والوظيفة
وال�ضمان الطبي

ملحوظة :يقدم هذا الكتيب املزايا الرئي�سية فقط للغطاء الت�أميني .ملزيد من التفا�صيل
حول البنود وال�شروط يرجى قراءة م�ستند الوثيقة.

ميثاقوالأمرا�ض
ت�أمني احلوادث
ميثاق
اخلطرية من
أك�سيدنت كري
�

Methaq Accident & Critical Illness
Life is unpredictable… but very precious. Exactly the reason when
a sudden accident or illness strikes, you need to make sure your
finances and your family are protected. Accident and critical
Illness Insurance is an affordable coverage for a range of situations
that might follow an accident or illness, from fractured bones to
hospitalization or even death.

Features at a glance

Financial protection for accidental death or bodily injury or upon
diagnosis of specified critical illnesses.
•
•
•
•
•

Simple Product covering all major Critical Illnesses combined
with Accident cover.
Clear & easy enrollment
Choice of 4 Plans
5 year Rate Guarantee
Enrollment & Renewability up to Age 65 years

Plans
Essentials

Standard

Plus

Premier

Personal Accident
Accidental Death
Permanent Total Disability
Permanent Partial Disability

Critical Illness
•

Lump Sum Payment on first diagnosis
(Waiting period 120 days & Survival Period 30 days)

Specified Critical Illnesses
•
•
•
•
•

Heart Attack
(Myocardial Infarction)
Life threatening Cancer
Stroke
Alzheimer’s Disease
Major Organ Transplant

AED 150,000

Critical Illness

AED 50,000

Personal Accident

AED 250,000

Critical Illness

AED 100,000

Personal Accident

AED 500,000

Critical Illness

AED 250,000

Personal Accident

AED 1,000,000

Critical Illness

AED 500,000

Product Features

Policy Coverage
•
•
•

Personal Accident

•
•
•
•
•

Multiple Sclerosis
Paralysis
Kidney failure
Blindness
Deafness

Rate guarantee

5 years for existing business
(conditions apply)

Policy period

One year & renewable by mutual
agreement

Minimum Entry Age

20 years

Maximum Entry Age

65 years

Renewal up to Age

65 years

Premium based on

Plan selected, Age, Gender, Occupation
& Medical Underwriting

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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