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 الدرع االئتمان

 

منحك حماية الدرع االئتماني خيار التنازل عن الرصيد المستحق في بطاقتك االئتمانية في حالة حدوث ي
وفقدان غير طوعي  و االمراض المزمنهي سبب وإعاقة دائمة البعض الظروف غير المتوقعة لفقدان الحياة 

 االمنهشتريات والمحفظة أيًضا مزايا إضافية مثل الضمان  وحماية الم يدرع االئتمانالللوظيفة. يغطي 
 وحوادث السفر

 
 دفع ات الخيار

 
٪ من رصيدك 0.95، سيتم تجديد اشتراكك تلقائيًا مقابل رسوم شهرية قدرها  بالخدمةبمجرد التسجيل 

الشهري المستحق )باستثناء ضريبة القيمة المضافة(. سيتم دفع الرسوم بسهولة من خالل بطاقة االئتمان 
٪ ضريبة 5الخاصة بك. سوف ينعكس هذا المبلغ في كشف حساب بطاقتك االئتمانية الشهري. سيتم تطبيق 

 يمة المضافة.الق
 

 و المميزات:الفوائد 
 :الوفاة ألي سبب )الوفاة( والعجز الكلي الدائم .1

 

في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم لحامل البطاقة بسبب اإلصابة أو المرض الناشئ عن سبب لم يتم 
يتعين على مزود استبعاده على وجه التحديد بموجب هذه السياسة بعد تاريخ البدء وأثناء فترة الوثيقة ، 

التكافل تعويض البنك عن الرصيد الفعلي المستحق. المبلغ بما في ذلك األرباح المتراكمة في تاريخ الحدث 
 .لكل عميل -درهم إماراتي /  100،000بحد أقصى 

 
 االمراض المزمنه:  .2

تاريخ البدء في حالة إصابة حامل البطاقة بواحد أو أكثر من األمراض الخطيرة التي تمت تغطيتها بعد 
وأثناء فترة االتفاقية ، يجب على مزود التكافل تعويض البنك عن مبلغ الرصيد الفعلي المستحق بما في ذلك 

٪ كحد أقصى من حد االئتمان ويخضع لسقف إجمالي 120األرباح المتراكمة في تاريخ الحدث الخاضع لـ 
يغطيها هذا القسم هي ؛ النوبة القلبية  درهم إماراتي لكل عميل. األمراض الخطيرة التي 100،000قدره 

والسكتة الدماغية والفشل الكلوي وجراحة تجاوز الشريان التاجي والسرطان وزرع األعضاء الرئيسية 
 .والتصلب المتعدد

 :فقدان العمل القسري .3

مزود التكافل في حالة البطالة غير الطوعية لحامل البطاقة بعد تاريخ البدء وأثناء فترة االتفاقية ، يجب على 
٪ من الرصيد الفعلي المستحق اعتباًرا من تاريخ إشعار اإلنهاء المقدم إلى حامل 10تعويض البنك بنسبة 



 

 

شهًرا ،  12شهريًا ، بشرط أن يكون الحد األقصى  -درهم /  4،000البطاقة ، مع مراعاة حد أقصى قدره 
 لكل حامل بطاقة. -درهم إماراتي /  48،000أي 

 

 :المشترياتحماية  .4
خالل الفترة المشمولة ، يجب على مزود التكافل دفع مبلغ  هافي حالة سرقة المشتريات المغطاة أو إتالف

الشراء المغطى المشار إليه في الحساب المؤهل ؛ أو التكلفة الفعلية إلصالح أو استبدال الشراء المغطى 
 بعنصر من نفس النوع والجودة

 تمديد الضمان:  .5

بطاقات المؤمن عليه إذا كانت العناصر التي تم شراؤها في أي مكان في العالم بمساعدة لتعويض حاملي 
بطاقات االئتمان الصادرة عن المؤمن عليه قد خضعت للمطالبة بموجب ضمان الشركة المصنعة األصلية ، 

األصلية إذا حدثت الخسارة ضمن ضمان الشركة المصنعة ، إذا كانت الخسارة قد حدث خالل فترة الضمان 
 24للشركة المصنعة. ستكون فترة هذه التغطية هي ضعف ضمان الشركة المصنعة ولكن ليس أكثر من 

 .شهًرا من تاريخ الشراء األصلي

 

 المحفظة االمنه:  .6

في حالة ضياع أو سرقة محفظة حامل البطاقة في أي مكان في العالم ؛ سوف يقوم مزود التكافل بتعويض 
تبعدة على وجه التحديد نتيجة لسوء استخدام بطاقة )بطاقات( االئتمان الصادرة أي خسارة بخالف تلك المس

 10،000داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة في المحفظة من قبل أي شخص غير مصرح له بحد أقصى 
 ساعة قبل 48خالل فترة االتفاقية. ومع ذلك ، سيتم تغطية الخسائر المتكبدة في غضون  -درهم إماراتي / 

 وقت اإلبالغ عن فقدان المحفظة أو سرقتها فقط.

 بطاقة االئتمانحاملي حادث السفر ل .7
في حالة وجود أي نفقات طبية طارئة ، سوف يقوم مزود التكافل بتعويض حامل البطاقة فيما يتعلق 

 بالنفقات الطبية الطارئة المترتبة على الرحلة المغطاة.


