
 األسئلة المتداولة عن "الحماية االئتمانية"

 . ما نطاق التغطية التي تشملها "الحماية االئتمانية" المقدمة لحاملي بطاقات دار التمويل االئتمانية؟1
 اإلجابة: 
 تغطية الرصيد المستحق في حالة الوفاة 
 العجز الكلي الدائم( تغطية الرصيد المستحق في حالة اإلعاقة الكلية الدائمة( 
 الفقدان غير الطوعي للوظيفة 

 
 تكلفة الحصول على "الحماية االئتمانية"؟. ما 2

 درهًما بحد أدنى(8 11شهرًيا ) 58.0اإلجابة: %
 
 . ما األمراض المغطاة بـ"الحماية االئتمانية" والتي تندرج تحت "األمراض الخطيرة"؟3

 اإلجابة:
 زرع األعضاء الرئيسية  -السرطان     -
 حاالت اإلصابة بالشلل –السكتة الدماغية  -
 الفشل الكلوي –جراحة الشريان التاجي  –وبات القلبية الن -
 
 . هل هناك فترة انتظار حتى أتمكن من الحصول على "الحماية االئتمانية" في حال التعرض ألحد األمراض الخطيرة؟4

 اإلجابة: 
 يوًما8 05نعم، فترة االنتظار هي  
 
 ال الفقدان غير الطوعي للوظيفة؟. ما قيمة التغطية التي توفرها "الحماية االئتمانية" في ح5

 اإلجابة: 
 درهم شهرًيا(8 00555من قيمة الرصيد المستحق )بحد أقصى  %15
 
 . ما مدة العمل التي تجعلني مؤهاًل لالستفادة من "الحماية االئتمانية" في حال الفقدان غير الطوعي للوظيفة؟6

 اإلجابة: 
 عاًما واحًدا في نفس مكان العمل8

 
 فترة انتظار حتى أتمكن من الحصول على "الحماية االئتمانية" في حال الفقدان غير الطوعي للوظيفة؟ . هل هناك7

 اإلجابة: 
 يوًما8 05نعم، فترة االنتظار هي 

 
 . إذا قمت بإلغاء "الحماية االئتمانية"، هل يمكنني إعادة تفعيلها؟8

 اإلجابة: كال، ال يمكن إعادة تفعيل التغطية بعد إلغائها8
 
 



 األسئلة المتداولة عن "الحماية االئتمانية"

 . هل توجد أية استثناءات للتغطية المرتبطة بالفقدان غير الطوعي للوظيفة؟9
 اإلجابة:

 نعم، ال يحصل على الحماية االئتمانية كاًل من:
 الموظف تحت فترة االختبار -
 الموظف الُمستقيل أو الذي ترك الوظيفة طواعية  -
 إضافي الموّظف الذي يعمل لمدة محددة، أو بعقد عمل مؤقت أو عمل -
 يوًما( 05الفقدان غير الطوعي للوظيفة قبل انتهاء فترة االنتظار ) -

 . ما أقصى قيمة للتأمين ُتغطيها "الحماية االئتمانية" والتي يحصل عليها الُمؤمن عليه؟   11
 اإلجابة:

 درهم 050555لحاملي بطاقة دار التمويل االئتمانية العادية )الزرقاء(:  -
 درهم 050555التمويل االئتمانية الذهبية:  لحاملي بطاقة دار -
 درهم 0550555لحاملي بطاقة دار التمويل االئتمانية البالتينية:  -
 

 . هل يتوجب على حامل البطاقة االئتمانية أن يكون مقيًما في اإلمارات العربية المتحدة كي يحصل على "الحماية االئتمانية"؟11
 اإلجابة:

يجب أن يكون حامل البطاقة مقيًما في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو إحدى دول مجلس التعاون ، الكّلية الدائمة في حاالت الوفاة واإلعاقة
 الخليجي، حتى يتمكن من الحصول على "الحماية االئتمانية"8 أما في حال الفقدان غير الطوعي للوظيفة البد أن يكون حامل البطاقة مقيًما

 ية المتحدة8 في دولة اإلمارات العرب
 

 . ما هي إجراءات المطالبات في حال التعرض للفقدان غير الطوعي للوظيفة؟12
 اإلجابة:

 يوًما من تاريخ فقدان الوظيفة 05(  أرسل إخطاًرا كتابًيا لدار التمويل )شركة اإلمارات للتأمين( قبل مرور 1
 ( قم بتعبئة استمارة المطالبات0
 أدناه:( أرسل األوراق المطلوبة 3
 خطاب إنهاء الخدمة موضًحا فيه سبب إنهاء الخدمة -أ

 نسخة عن عقد العمل  -ب
 صورة جواز السفر )إقامة سارية( وصورة بطاقة الهوية اإلماراتية -ج
 أشهر سابقة لتاريخ اإلشعار بإنهاء الخدمة  0كشف الراتب لمدة  -د
 
 
 
 
 
 
 



 األسئلة المتداولة عن "الحماية االئتمانية"

 
 الكلّية الدائمة:. إجراءات المطالبات في حاالت الوفاة/اإلعاقة 13
 8 في حال حدوث الوفاة داخل اإلمارات العربية المتحدة، البد من تقديم شهادة الوفاة األصلية أو نسخة طبق األصل مصّدقة8 1
حدة في في حال حدوث الوفاة خارج اإلمارات العربية المتحدة، البد من تقديم شهادة وفاة مصدقة وموثّقة من قبل سفارة اإلمارات العربية المت 

 البلد التي حدثت فيها الوفاة8  
 8 في حالة اإلعاقة الكّلية الدائمة، البد من تقديم تقرير طبي من إحدى المستشفيات المرّخصة أو العيادات أو المراكز الطبية المرّخصة0

 موّضح فيه طبيعة وتاريخ وقوع الحادث وتقديمه مع استمارة المطالبة8 
 الستة أشهر األخيرة )ما قبل الحادث أو الوفاة( مع إيضاح الرصيد المستحق على البطاقة8 8 تقديم بيان المدفوعات عن3
 8 صورة طبق األصل عن جواز السفر أو بطاقة الهوية اإلماراتية08

 


