قم بحماية منزلك من كل طارئ مع
خطة تأمين شاملة لكامل محتوياته

تقدم لك بطاقات بنك أبوظبي الوطني االئتمانية فرصة االستفادة من خطة
 درهمًا25  ابتداء من قسط شهري يبلغ،تأمين مرنة على محتويات منزلك
 درهم150,000  وتصل الى50,000  تبدأ قيمة مبلغ التامين من.إماراتيًا فقط
. تاركين لك حرية اختيار الخطة التي تناسبك أكثر من غيرها،إماراتي
2050 ” في رسالة نصية إلى الرقمHOME“ للتسجيل أرسل كلمة
 يقوم بنك أبوظبي الوطني بدور.”“عمان للتأمين
ُ التأمين مقدم من شركة
.الموزع المعتمد للخطة فقط
تطبق الشروط واألحكام

800 2211 الهاتف المجاني
www.nbad.com

Protect your home against
the unexpected, with a
comprehensive home content
insurance plan.

With NBAD Credit Cards, you can enjoy a flexible home
content
insurance
plan starting from just AED 25 per month.
Band
style
Application
Sum insured limits range from AED 50,000 to AED 150,000
that let you choose the plan that works just right for you.
To apply, SMS ‘HOME’ to 2050
Insurance is provided by Oman Insurance Company. NBAD is the
only authorised distributor of the plan.
Terms and Conditions Apply

Toll Free 800 2211
www.nbad.com

Key Benefits:

:المزايا الرئيسة

Simple Product:
A flexible policy with a monthly premium payment
plan which allows you to choose the level of cover
that best suits your needs.
Comprehensive benefits:
• Coverage against loss or damage to home contents and
personal belongings in case of natural perils such as a
storm or flood or accidents such as fire or explosion.
• Protection from loss or theft of jewellery.
• Coverage against loss of rent and alternative
accommodation.
• Coverage of occupier’s personal liability &
tenant’s liability.

:منتج سهل
بوليصة تأمين مرنة بنظام تقسيط شهري يتيح لك اختيار التغطية
.التي تناسب احتياجاتك
: مزايا متعددة تشمل
• •التغطية ضد فقدان أو تلف محتويات المنزل والممتلكات
الشخصية في حال تعرضها لكوارث طبيعية كالعواصف
.والفياضانات أو حوادث أخرى كالحرائق أو اإلنفجارات
. • •حماية المجوهرات من الضياع أو السرقة
.• •تغطية ضد خسارة اإليجار والسكن البديل
.• • تغطية مسؤولية المستأجر ومسؤولية المالك الشخصية

:الجدول أدناه يلخص مجمل الفوائد

Below is the summary of the plan:
Home Contents

Plan A

Plan B

Plan C

خطة جـ

خطة ب

خطة أ

Loss or Damage to Contents

AED 50,000

AED 100,000

AED 150,000

 درهم150,000

 درهم100,000

 درهم50,000

فقدان أو تلف المحتويات

Loss or Theft of Jewellery

AED 25,000

AED 50,000

AED 75,000

 درهم75,000

 درهم50,000

 درهم25,000

ضياع أو سرقة المجوهرات

Contents Temporarily
Removed

AED 10,000

AED 20,000

AED 30,000

 درهم30,000

 درهم20,000

 درهم10,000

النقل المؤقت للمحتويات

Loss of Rent & Alternative
Accommodation

AED 15,000

AED 30,000

AED 45,000

 درهم45,000

 درهم30,000

 درهم15,000

خسارة اإليجار والسكن
البديل

Personal Belongings

AED 3,000

AED 12,000

AED 18,000

 درهم18,000

 درهم12,000

 درهم3,000

الممتلكات الشخصية

Replacement of Locks &
Keys

AED 1,000

AED 1,500

AED 2,500

 درهم2,500

 درهم1,500

 درهم1,000

استبدال األقفال والمفاتيح

محتويات المنزل

Loss of Documents Passport, driving license,
work permit and
residence permit

AED 2,000

AED 2,000

AED 2,000

 درهم2,000

 درهم2,000

 درهم2,000

فقدان المستندات الشخصية
 جواز السفر:والتي تشمل
 تصريح العمل،ورخصة القيادة
وتصريح اإلقامة

Occupiers’ Personal
Liability

Up to
AED 50,000

Up to
AED 100,000

Up to AED
150,000

 درهم150,000 حتى

 درهم100,000 حتى

 درهم50,000 حتى

مسؤولية المالك الشخصية

Tenant’s Liability

Up to
AED 50,000

Up to
AED 100,000

Up to
AED 150,000

 درهم150,000 حتى

 درهم100,000 حتى

 درهم50,000 حتى

مسؤولية المستأجر

Fatal Injury Cover
(Self & Spouse)

AED 100,000

AED 100,000

AED 100,000

 درهم100,000

 درهم100,000

 درهم100,000

تغطية اإلصابات القاتلة
)(التأمين للزوج والزوجة فقط

Monthly Premium

AED 25

AED 50

AED 75

 درهم75

 درهم50

 درهم25

To apply, SMS ‘HOME’ to 2050
Terms and Conditions apply

قسط شهري

2050 ’ لـHOME‘ للتسجيل أرسل
تُطبق الشروط واألحكام

