What is ADNIC Shield Business Multi-Cover?
Running a business comes with many challenges and
pressures. Getting the right kind of insurance that
protects your valuable resources - whether people
or assets - is vital to keeping your business running
smoothly, especially in the event of unforeseen
challenges.
With ADNIC Shield Business Multi-Cover, you can give
your business an extra degree of long-term stability and
support.
ADNIC Shield is a flexible, comprehensive, one-stop
insurance solution designed to help you maximize your
business with complete peace of mind.
What features can I look forward to?
Explore the benefits of a high-quality insurance policy at
an affordable price. The basics covered are:
• Property All Risks - It covers accidental loss or
damage to your insured property
• Public Liability - It covers your legal liability to third
parties for bodily injury/death or property damage
• Workmen’s Compensation - It provides
compensation for death/injury of your employees as
per UAE Labour Law
• Money Insurance - It covers loss of money/cheques
during transit/whilst at premises including overnight
in safe

In addition, you can also choose to widen your coverage,
based on your business needs, to include any or all of
the following additional covers:
• Business Interruption

• Fidelity Guarantee

• Machinery Breakdown

• Electronic Equipment

• Personal Accident

• Baggage All Risks

• Director’s & Officers’ Liability • Goods in Transit
•		 Terrorism

Which businesses are eligible for ADNIC
Shield Business Multi-Cover?
Small and Medium Enterprises (SMEs) will benefit from
the protection afforded by ADNIC Shield. For SMEs,
insurance is a necessary investment that allows it to run
smoothly without any setbacks.
Depending on the size and type, the following
businesses can apply for ADNIC Shield:
• Offices

Why should you choose ADNIC
Shield Business Multi-Cover?

• Clinics and medical facilities

• Flexibility in choosing relevant cover from basic to
comprehensive, depending on your business needs

• The following retail occupations: bookshops/
stationers, pharmacies, clothing shops, real estate
agencies, toy shops, electronic goods, cosmetics/
beauty products, sporting goods, cycle shops,
camera shops and photography studios, household
goods (excluding furniture shops)

• Higher SI limit under each section

• Sandwich shops

• Optional covers such as Terrorism, Director’s &
Officers’ Liability and Goods in Transit

• Coffee shops and restaurants not offering shisha nor
involving fat frying

• Simplified off-the-shelf products that can be
modified to cater to the insurance needs of any
business segment

• Salons

ADNIC Shield offers simple and affordable insurance
that fits the way your business works. Some of its
additional benefits include:

• Easy and convenient to buy online with automatically
bound cover online for most businesses

If your occupation is not listed, you may still be eligible
for ADNIC Shield. Please contact us to find out if your
business qualifies.

How to submit a claim?
In the untimely event of an incident, you should
immediately report it to our Commercial Lines Claims
Department by telephone, fax, or email, whichever is
more convenient for you.
About ADNIC
With millions of protected customers and more than 40
years of experience in the UAE insurance industry,
Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC), is
trusted as Your Reliable Insurer.
Through our ever-growing portfolio of innovative
products and services, ADNIC has safeguarded a diverse
range of clientele, that encompasses both individuals
and groups.

*Specimen policy is available for full information

Contact details:
Toll free 800 8040
PO Box: 839 - Abu Dhabi
www.adnic.ae

How to sign up for ADNIC Shield?
Visit www.adnic.ae or call 800 8040.

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Business Award 2019, MENA Insurance Award 2019,
Insurance Authorities Award for Insurance Disputes Resolution 2018, LRQA ISO 10002:2018
Certification, LRQA ISO 9001:2015 Certification, Rated A- by Standard & Poor’s

ADNIC Shield مع
أصبحت أعمالك
التجارية أكثر أمان ًا
من أي وقت مضى
يمكنك أن تدير أعمالك التجارية بكل سالسة وسهولة
.”ADNIC Shield“ مع وثيقة تأمين

With ADNIC
Shield, your
business is now
safer than ever.
Find out how to keep your business running
smoothly with ADNIC Shield.

ماذا يعني “ ”ADNIC Shieldالتأمين الشامل لألعمال؟
إدارة األعمال تأتي مع العديد من التحديات والضغوط .إن

الحصول على النوع المناسب من التأمين الذي يحمي مواردك
القيّمة  -سواء البشرية أو المادية  -أمر حيوي للحفاظ على قوة
األعمال ،وخاصة في حالة مواجهة تحديات غير متوقعة.
امنح شركتك درجة إضافية من االستقرار والطمأنينة على
المدى الطويل باستخدام “ .”ADNIC Shieldالتأمين الشامل
لألعمال “ ”ADNIC Shieldهو حل تأميني مرن وشامل وقوي
يهدف إلى مساعدتك على زيادة فرص أعمالك مع راحة
البال التامة.
ما المزايا التي يجب أن أتطلّع إليها؟
استكشاف منافع وثيقة تأمين عالية الجودة وبسع ٍر معقول
أيضاً .التغطيات األساسية المقدمة هي:
• تغطية الممتلكات الشاملة  -تغطي الخسارة أو الضرر
المادي العرضي للممتلكات المؤمّ ن عليها
• تغطية ضد المسؤولية المدنية  -تغطي المسؤولية المدنية
تجاه الغير والتي ينتج عنها إصابة جسدية أو وفاة أو خسارة
للممتلكات
• تغطية تعويضات العمال  -تغطي تعويضات الوفاة أو
اإلصابة للعمال وفق ًا للقانون االتحادي بشأن تنظيم عالقات
العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة
• تغطية تأمين األموال  -تغطي فقدان األموال والشيكات أثناء
نقلها أو وجودها في أماكن العمل بما يشمل الخزنة خارج
أوقات العمل
باإلضافة إلى ما سبق ،يمكنك أيض ًا اختيار توسيع التغطية

لتشمل أي من التغطيات اإلضافية التالية أو جميعها وذلك
حسب احتياجاتك:
• تغطية خسارة األرباح

• تغطية ضد أعمال اإلرهاب

• تغطية عطب اآلالت

• تغطية خيانة األمانة

• تغطية الحوادث الشخصية • تغطية المعدات اإللكترونية
• تغطية مسؤولية أعضاء
مجلس اإلدارة وأعضاء

• تغطية األمتعة الشاملة
• تغطية البضائع أثناء النقل

اإلدارة التنفيذية
لماذا عليك اختيار “ ”ADNIC Shieldالتأمين الشامل لألعمال؟
يوفر “ ”ADNIC Shieldتأمين ًا بسيط ًا وبأسعار معقولة يالئم
نوعية عملك ويشمل بعض المزايا اإلضافية التالية:
• المرونة في اختيار التغطيات ذات الصلة بدء ًا من األساسية
إلى األكثر شمولية حسب حاجتك
• المرونة في مبالغ التأمين تحت كل قسم

من يستطيع الحصول على “”ADNIC Shield
التأمين الشامل لألعمال ؟
سوف تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من
الحماية التي يوفرها “ ،”ADNIC Shieldحيث يعد هذا التأمين
استثمار ًا ضروري ًا يسمح لتلك الشركات بتشغيل أعمالها بسالسة
دون أي عوائق.
يمكن لألعمال التجارية التالية اعتماد ًا على حجمها ونوعها،
الحصول على “.”ADNIC Shield
• المكاتب
• العيادات والمرافق الطبية
• محالت البيع بالتجزئة التالية :المكتبات والقرطاسية،
الصيدليات ،المالبس ،الوكاالت العقارية ،ألعاب األطفال،
السلع اإللكترونية ،مستحضرات التجميل ،السلع الرياضية،
الدراجات الهوائية ،الكاميرات واستوديوهات التصوير ،السلع
المنزلية (باستثناء محالت األثاث)

• التغطيات االختيارية مثل :اإلرهاب ومسؤولية أعضاء مجلس
اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية والبضائع أثناء النقل

• محالت الساندويتش (الشطائر)

• منتج تأميني مبسط ومهيئ يمكن تعديله لتلبية االحتياجات
التأمينية ألي قطاع أعمال

• المقاهي والمطاعم التي ال تقدم الشيشة وال تتضمن
القلي بالدهون

• سهولة وراحة للشراء مع تغطية تلقائية عبر اإلنترنت
لمعظم األعمال التجارية

• الصالونات

كيفية الحصول على “”ADNIC Shield؟
أصبح شراء “ ”ADNIC Shieldأمر بسيط وسهل .تفضل بزيارة
موقعنا  www.adnic.aeأو اتّصل على .800 8040

ال لـ “.”ADNIC Shield
إذا لم تكن أعمالك مدرجة أعاله ،قد تظل مؤه ً
يرجى االتصال بنا من خالل  www.adnic.aeأو االتصال على .800 8040

كيفية تقديم المطالبة؟
إذا كان هناك أي واقعة قد تؤدي إلى تقديم مطالبة بموجب

وثيقة التأمين ،ينبغي إبالغ قسم إدارة المطالبات التجارية من
خالل عدة طرق منها الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني،
أيهما أكثر مالءمة للمؤمن.
شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
مع ماليين العمالء المؤمنة وأكثر من  40عام ًا من الخبرة في
قطاع التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فإنه ليس من
المفاجئ أن تُعرف شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بشركة تأمين
تعتمد عليه.
ومن خالل مجموعتها المتنامية من المنتجات والخدمات
المبتكرة ،لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مجموعة متنوعة
من العمالء األفراد والمؤسسات.

*عند الطلب ،يتوفر نموذج عن الوثيقة للمعلومات الكاملة

معلومات االتصال:

الرقم المجاني 800 8040
ص.ب - 839 :.أبوظبي
www.adnic.ae

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعامل ،2019

االتصال:
أفريقا  ،2019جائزة هيئة التأمني لحل املنازعات التأمينبة ،2018
معلوماتوشامل
جائزة الرشق األوسط
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