Abu Dhabi Basic Plan - GCC Nationals
Required Documents
1. Passport Copy
2. Emirates ID
3. Proof of residency (Dependency/Working/Study)
4. Self-dependent and not working declaration
5. Self-declaration for female marital status
6. Photograph
7. Health Insurance Continuity Certificate copy
8. Signed and stamped Application Form and Letter of
Acceptance
Note:
1- For new members, provide a photograph and a digital Health Insurance
Continuity Certificate from the previous insurance company of the policyholder
or the Member.
2- If the sponsor is self-insured, provide a Continuity Health Insurance
Certificate. If not applicable, provide a Health insurance card issued by an
insurance provider authorised by the Department of Health – Abu Dhabi
(DOH).
3- Any of the following documents is accepted as proof of residency:
a. Abu Dhabi labour card
b. Tawtheeq attestation tenancy contract or a title deed
c. a study Continuity Certificate attested by Abu Dhabi Education Council
(ADEC).
Proof of residency is not required from a UAE sponsor with a passport issued
from Abu Dhabi.
4- GCC national Emirates ID is mandatory and requirement, it cannot be
supported with declarations.
5- Unemployment declaration is required for members above the age of 18 up to
65 years old. The document should be signed by the sponsor or member.
6- Support status declaration signed by the sponsor for members above the age
of 18 up to 65 years old.
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ـاس  -مواطـنـي دول مجلـس
برنامــج أبــوظبـي األسـ ي
المستـنــدات المطل ــوبــة
.1

صورة الجواز

.2

بطاقة هوية االمارات

.3

اثبات االقامة (سكن او عمل او دراسة)

.4

شخص اعالة او عمل
اقرار
ي

.5

شخص لبيان الحالة االجتماعية (لالناث)
اقرار
ي

.6

صورة شخصية

.7

ن
الصح
التأمي
شهادة استمرارية
ي
توقيع وختم الشخص المفوض عىل الطلب وخطاب الموافقة

.8

المالحظ ــات:
-1
-2
-3

-4
-5
-6
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ر
ن
للمشت ن
الصح من صاحب الوثيقة او الفرد
التأمي
كي الجدد ،صورة شخصية ونسخة الكرتونية من شهادة استمرارية
ي
ن
التأمي السابقة.
من رشكة
ن
ن
تأمي معتمدة
صح صادرة من رشكة
تأمي
مطلوب شهادة استمرارية لصاحب الوثيقة ن يف حال تأمينه لنفسه .أو بطاقة
ي
ظب ). (DOH
من هيئة الصحة-أبو ي
توفت مستند ر
ثبوت لمحل اإلقامة عىل سبيل المثال:
ي
ظب.
• بطاقة عمل صادرة من أبو ي
• أو عقد إيجار موثق من توثيق أو سند ملكية عقار.
ّ
ظب للتعليم.
• أو شهادة استمرارية دراسة مصدقة من مجلس أبو ي
ابوظب غت مطلوب من المواطن الذي يحمل جواز سفر صادر من أبو
علما بأن مستند اثبات االقامة ن يف امارة
ي
ظب.
ي
ً
ن
الخليح ،حيث انه رشطا إلزاميا وال يمكن استبداله
لمواطني دول مجلس التعاون
توفت بطاقة الهوية اإلماراتية
ي
بتقديم إقرارات شخصية.
المعالي البالغ أعمارهم ن
ن
بي  65 -18سنة موقعة من المعيل او المعال.
شخص بعدم العمل من
اقرار
ي
المعالي البالغ أعمارهم ن
ن
بي  65 -18سنة موقعة من المعيل أو الكفيل.
المال مطلوبة من
شخص بالدعم
إقرار
ي
ي
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