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“Hala” is the Arabic word for “Welcome”, and it symbolizes
the warm welcome ADNIC extends to UAE visitors.
Say “Hala” to worry-free travel when visiting the UAE. As per
the Insurance law, issued by the UAE, visitors must be
medically covered under insurance when they are visiting
the UAE.
“Hala” offers you and your loved ones the security of medical
treatment while providing you with peace of mind and easing
financial concerns of huge medical bills, in case of unforeseen
expenditures during your trip in the UAE.
So, enjoy your visit, safe in the knowledge that you’re protected
from unforeseen situations.
What does “Hala” cover?
“Hala” covers emergency in-patient treatment i.e. hospitalisation
costs, including a private room due to emergency admission to
a hospital while traveling in the UAE only. The maximum cover
provided is AED 150,000.
“Hala” covers the following:
•

Hospital accommodation & services — private room,
consultant, surgeon & anesthetist fees, etc.

•

Pharmaceuticals during hospitalisation only

•

Physiotherapy and other rehabilitation therapy during
in-patient treatment only

•

Post Traumatic Dental Treatment — accidental during
policy within the UAE only

•

Pre-existing and/or chronic medical conditions —
Not Covered (acute exacerbation of pre-existing chronic
medical condition will be covered for treatment of
life-threatening cases only, whether emergency room
or hospital)

Additional cover
Repatriation of Mortal Remains: Covered with a maximum
amount of AED 15,000.
Emergency Road Ambulance: Covered if leading to hospital
confinement only.

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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“هال” تجسد حفاوة الرتحيب التي تقدمها رشكة أبوظبي الوطنية
للتأمني لضيوف الدولة الكرام.
قل “هال” للسفر بدون متاعب مع وثيقة “هال” للتأمني الصحي أثناء
زيارتك إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة .طبقاً لقرارات قانون التأمني
الصحي الصادر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،فإنه يستوجب عىل
زائري الدولة أن يتمتعوا مبظلة تأمني صحي أثناء تواجدهم
يف الدولة.
وثيقة تأمني “هال” توفر لك وألحبائك تأميناً طبياً آمناً وراحة البال
وبالتايل تقلل من مخاوفك بشأن الفواتري الطبية الضخمة التي ترتتب
عىل النفقات غري املتوقعة أثناء زيارتك يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة.
استمتع بزيارتك للدولة وانعم باألمان دون التفكري يف العواقب
غري املتوقعة.
ماذا تغطي وثيقة تأمني “هال”؟
تغطي وثيقة تأمني “هال” حاالت الطوارئ داخل املستشفى فقط ،عىل
سبيل املثال ،تكاليف املكوث يف املستشفى مبا فيها توفري غرفة
خاصة لتلقي العالج مبزيد من الخصوصية والراحة أثناء زيارتك لدولة
اإلمارات العربية املتحدة .أقىص حد لتكاليف العالج هو  150,000درهم.
تشمل التغطية التايل:
•

خدمات اإلقامة يف املستشفى  -غرفة خاصة ،ومصاريف
االستشاري ،والجراح ،وطبيب التخدير

•

األدوية املستخدمة أثناء فرتة إقامة املريض يف املستشفى
فقط

•

العالج الطبيعي وخدمات إعادة التأهيل أثناء فرتة إقامة املريض
يف املستشفى فقط

•

عالج األسنان الناتج عن اإلصابة العرضية أثناء فرتة التأمني ضمن
حدود دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط

•

ال تغطي وثيقة تأمني “هال” األمراض املزمنة أو الحاالت املرضية
السابقة(سيتم التعامل مع حاالت تطور األمراض املزمنة كحاالت
تهدد الحياة سواء يف غرفة الطوارئ أو املستشفى)

تغطية إضافية
إعادة املتويف إىل وطنه :أقىص حد  15,000درهم
سيارة اإلسعاف يف حالة الطوارئ :تتم تغطيتها يف حال كان األمر
يستوجب النقل إىل مستشفى

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.

