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Don’t let the unexpected prevent you from doing what
you love with your family.
With ADNIC’s Personal Accident Insurance, you can rest
assured knowing you and your family are protected from any
unexpected challenges that life might have in store.
Enjoy comprehensive coverage along with these following features:
•

24-hour worldwide coverage

•

Accidental death, permanent total disablement, permanent
partial disablement, temporary total disablement,
repatriation of mortal remains and medical expenses

•

100% coverage of the sum insured is paid in case of
accidental death or permanent total disablement

•

In case of permanent partial disablement, a certain
percentage of the sum insured is paid as per the scale of
disabilities, depending on which part of the human body is
permanently injured

•

If the insured person sustains an injury which incapacitates
them, and as a consequence, they are unable to resume their
duties for a specified period of time, then the weekly benefit
is indemnified according to the insured’s weekly salaries

•

Repatriation of mortal remains expenses paid can also be
reimbursed if the insured person requires repatriation of
his mortal remains to his country of origin, as a result of an
accidental death

•

Medical expenses paid can also be reimbursed if the
insured person requires hospitalisation or medical
treatment as a result of an accident

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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ال تدع الحوادث غري املتوقعة متنعك من االستمتاع وعمل
ما تحب مع عائلتك.
مع وثيقة التأمني ضد الحوادث الشخصية من رشكة أبوظبي الوطنية
للتأمني ،ميكنك أن تطمنئ ويرتاح بالك بأنك محمي مع عائلتك من أي
مخاطر غري متوقعة الحدوث والتي من املمكن أن تتعرضوا لها يف
حياتكم.
متتع بالتغطيات الشاملة مع املزايا التالية:
•

تغطية عىل مدار  24ساعة يف جميع أنحاء العامل

•

تغطية حاالت الوفاة العرضية والعجز الكيل الدائم والعجز الجزيئ
الدائم والعجز الكيل املؤقت وإعادة رفات املوىت إىل الوطن
والنفقات الطبية

•

يُدفع  % 100من مبلغ التأمني يف حالة الوفاة بسبب حادث أو
العجز الكيل الدائم

•

يف حالة العجز الجزيئ الدائم ،يتم دفع نسبة معينة من مبلغ
التأمني وفقاً لحجم اإلعاقة واعتامدا ً عىل أي جزء من الجسم الذي
تع ّرض إىل إصابات تسببت بعاهات دامئة

•

إذا تع ّرض الشخص املؤمن عليه إىل إصابة تعطل قدراته ،ونتيجة

لذلك ،مل يتمكّن من استئناف مهامه لفرتة محددة من الزمن ،يتم
تعويضه وفقاً للرواتب األسبوعية للمؤمن عليه
•

ميكن تسديد نفقات إعادة رفات املوىت إذا تطلب الشخص املؤمن
عليه إعادة الرفات إىل بلده األم ،وذلك نتيجة لحوادث الوفاة
العرضية

•

ميكن تسديد النفقات الطبية املدفوعة إذا تطلب دخول الشخص
املؤمن عليه املستشفى أو العالج الطبي نتيجة وقوع حادث

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 :

+97124080900,

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

