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What’s Auto-Life Insurance Plan?
Insuring your car is important, but protecting your family
comes first. That’s why ADNIC has created the Auto-Life
insurance plan – a bargain bundle plan that insures your car
and protects your family all at once.
Completely hassle-free, extremely flexible and incredibly
priced, this auto and life insurance package is sure to bring
you complete peace of mind wherever you go.
What features can I look forward to?
•
•
•
•
•
•
•

24/7 life insurance protection
Affordable premiums
Worldwide coverage
No medical test
Various sum-insured options (up to AED 200,000)
Instant life insurance coverage
Easy renewals with your auto insurance policy

Am I eligible?
All those who have or intend to take ADNIC’s auto insurance
policy, ranging from 18 to 60 years of age, are welcome to sign
up for the Auto-Life Insurance Plan.
How can I apply?
All it takes is 4 easy steps:
1.

Select the sum-insured plan that suits your protection needs

2. Fill in the motor proposal form with the required personal details
3. Pay the premium
4. Once the premium is received, your life insurance cover
is immediately activated.

For more information or details about the policy, please contact us on:
Toll free number: 800 8040
WhatsApp: +97124080900
Email: adnic@adnic.ae
You can also purchase the policy by visiting one of our offices across
the UAE.
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ماذا يعني التأمني عىل املركبات و الحياة؟
يُعد تأمني مركبتك مهامً ،لكن حامية عائلتك دامئاً أهم ،لذلك قمنا يف
رشكة أبوظبي الوطنية للتأمني بتطوير وثيقة تأمني
 Auto-Lifeلنضمن لك تأمني مركبتك وحامية عائلتك يف آنٍ واحد
وبصفقة مميزة.
ما املزايا التي ميكنني أن اتطلّع إليها؟
•
•
•
•
•
•
•

تأمني وحامية عىل الحياة عىل مدار الساعة 7/24
قسط بسعر معقول
تغطية يف جميع أنحاء العامل
ال داعي ملتاعب الفحص الطبي
خيارات مختلفة ملبلغ التأمني (لغاية  200,000درهم)
تغطية فورية للتأمني عىل الحياة
سهولة يف التجديد مع وثيقة تأمني مركبتك

هل أنا مؤهل؟
ميكن لجميع حاميل وثائق التأمني عىل املركبات من رشكة أبوظبي
الوطنية للتأمني أو من يرغب يف الحصول عليها والذين ترتاوح
أعامرهم بني  18و  60سنة الحصول عىل وثيقة “”Auto-Life
كيف ميكنني أن أقدم طلب؟
كل ما يتطلبه األمر ،القيام بأربع خطوات بسيطة:
.1

اخرت وثيقة التأمني مببلغ تأميني يتناسب مع احتياجاتك للحامية

 .2امأل منوذج طلب التأمني الخاص باملركبات مع التفاصيل الشخصية
املطلوبة
 .3ادفع قسط التأمني
 .4سيتم تفعيل وثيقة التأمني عىل الحياة حاملا تقوم بدفع قسط
التأمني عىل املركبة

للحصول عىل املزيد من املعلومات عن وثيقة التأمني ،كل ما عليك القيام به
هو التواصل معنا عرب الطرق التالية:

الرقم املجاين800 8040 :

واتساب+97124080900 :

الربيد اإللكرتوينadnic@adnic.ae :

أو ميكنك رشاء املنتج بزيارة أحد مكاتبنا املتوفرة يف جميع أرجاء الدولة.

