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Whether you own a luxury yacht, a sailing boat or a jet ski,
protecting your property is of great importance. With ADNIC’s
comprehensive Personal Watercraft Insurance, you can put
your mind at ease and navigate the waters safely.
ADNIC’s Yacht and Marine Insurance plans are the ideal
choice as they offer the best value and insurance coverage
while your boat remains anchored on the shores of the
United Arab Emirates.
Our Yacht Insurance Policy offers comprehensive cover for
loss or damage to your watercraft, with an option for personal
accident coverage. Plus, as per law, you are also covered for
third party liability.
Cover provided under this category is for private or
commercial use and includes the following:
•

Mechanised speedboats of various sizes (engine capacities
outboard or inboard)

•

Jet skis

•

Sailing dinghies

•

Catamarans

•

Wind surfing boards

•

Water scooters

•

Other sailing crafts

How to get a Yacht Insurance Policy from ADNIC?
Visit any of our branches across the UAE to get started.
Our experienced staff will take you through the process with
utmost care and comfort.
Please note that our insurance is, at all time, subject to our
insurance policy wording, which can be found on adnic.ae
We recommend you read through it carefully.

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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حامية كل من يختك الفاخر أو مركبتك الرشاعية أو دراجتك املائية أمر
يف غاية األهمية ليك تبحر بأمان وبدون قلق ،لذا فإن خطط التأمني
عىل اليخوت والزوارق البحرية الشخصية التي تقدمها رشكة أبوظبي
الوطنية للتأمني هي الخيار األمثل لراحتك.
تُعد خطط التأمني عىل الزوارق والتأمني البحري من رشكة أبوظبي
الوطنية للتأمني الخيار األمثل ألنها توفر لك أفضل قيمة وتغطية
تأمينية أثناء رسو مركبتك عىل شواطئ دولة اإلمارات العربية
املتحدة.
توفر لك وثيقة التأمني تغطية شاملة يف حاالت فقدان أو تعطل
الزورق البحري مع خيار تغطية تأمينية ضد الحوادث الشخصية .فضالً عن
ذلك ،ووفقاً للقانون ،فإنك ستحصل عىل تغطية ضد مسؤولية الطرف
الثالث.
متاحة لالستخدام الخاص باألفراد أو
خططنا التأمينية تحت هذه الفئة ُ

االستخدام التجاري وتشمل عىل ما ييل:
•

الزوارق اآللية الرسيعة من مختلف األحجام وذات املحركات
الخارجية أو الداخلية

•

الدراجات املائية “جت سيك”

•

القوارب ذات األرشعة والصواري

•

قارب مايئ (قارب مزدوج)

•

ألواح التزلج عىل األمواج ،رشط تضمينها مع تغطية القوارب

•

الدراجات املائية “ووتر سكوتر”

•

غريها من القوارب الرشاعية

كيف تحصل عىل وثيقة التأمني عىل الزوارق البحرية من رشكة
أبوظبي الوطنية للتأمني؟
تفضل بزيارة أي من فروعنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
وسيقوم موظفينا ذوي الخربة باطالعك عىل اإلجراءات وفق أقىص
درجات العناية والراحة.
تجدر اإلشارة إىل أن التأمني الخاص بنا هو ،يف جميع األوقات ،خاضعاً
لصياغة وثيقة التأمني الخاصة بنا والتي ميكنك االطالع عليها من خالل
موقعنا اإللكرتوين adnic.ae :وننصحك بقراءتها بعناية.

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.

