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Welcome to “Mabrouk” – the Wedding Insurance Policy
from ADNIC that’s specially designed to make sure your
special day stays perfect.
The biggest day of your life shouldn’t be left up to chance.
With “Mabrouk”, a first of its kind Insurance Policy in the UAE,
ADNIC offers you the right kind of protection, no matter the
size or budget of your wedding.
“Mabrouk” has four levels of cover that offer a wide range
of benefits such as:
•

Cover against unforeseen losses arising as a result of your
wedding being postponed or canceled

•

Cover against loss or damage to ceremonial attire,
wedding rings, flowers and the wedding cake

•

Cover against loss or damage of wedding gifts arising
as a result of accident, fire, or theft

•

Compensation for unexpected and necessary expenses
incurred by taking or retrieving wedding photographs
or videos

•

Cover against your legal liability arising from accidental
injury to third parties or accidental loss of or damage
to third party property including your legal liability for
poisoning by food and drink provided that hospitality
is covered

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.

معك خالل أحىل لحظات الحياة

التأمني عىل حفالت الزفاف “مربوك”
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مرحباً بك يف “مربوك” وثيقة التأمني عىل حفالت الزفاف من رشكة
أبوظبي الوطنية للتأمني ،املصممة خصيصاً لتضمن لك سري أمور
زفافك حسب خطتك.
مهام كان حجم الحفل أو امليزانية املخصصة لهذا اليوم ،فإننا يف
رشكة أبوظبي الوطنية للتأمني س ُنساعدك يف العثور عىل الحامية
املناسبة لنوفر لك أفضل تغطية ألحد أهم األيام يف حياتك ،إذ أن
وثيقة التأمني عىل حفالت الزفاف “مربوك” هي األوىل من نوعها يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ت ُقدم لك وثيقة “مربوك” أربعة مستويات من التغطية لتمنحك
مجموعة واسعة من املزايا منها:
•

الحامية ضد الخسائر غري املتوقعة والناجمة عن تأخري أو إلغاء
حفل الزفاف

•

الحامية ضد الخسارة أو الرضر الذي يلحق مبالبس الزفاف
وخواتم العرس والزهور وكعكة الزفاف

•

الحامية ضد فقدان أو تلف هدايا الزفاف بسبب حادث أو حريق
أو رسقة

•

تعويض النفقات غري املتوقعة والرضورية واملتكبدة جراء
تصوير أو إعادة تصوير حفل الزفاف الفوتوغرافية أو مقاطع
الفيديو

•

الحامية ضد مسؤوليتك القانونية الناتجة عن إصابة عرضية
لطرف ثالث أو فقدان أو رضر عريض ملمتلكات الطرف الثالث
مبا يف ذلك مسؤوليتك القانونية تجاه التسمم بسبب الطعام
واملرشوبات برشط أن تتم تغطية الضيافة

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.

