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Abu Dhabi Basic Plan - Endorsement 

Required Documents 

1. Trade license  

2. Power of attorney  

3. Labour contract  

4. Passport copy  

5. Visa copy  

6. Emirates ID  

7. Salary certificate  

8. Photograph  

9. Original Health Insurance Continuity Certificate   

10. Signed and stamped Endorsement Form  

Notes: 

1- For enrolling new members, provide a photograph, Emirates ID copy, and a digital 

Health Insurance Continuity Certificate from the previous insurance company of the 

policyholder or member.  

2- New member should provide unified application form for visa and EID  

3- Labour contract stamped by the Ministry of Labour, not older than two (2) years.   

4- Self-declaration for women marital status. 

5- For enrolling new born babies below the age one, you can submit a birth certificate if 

you couldn’t provide an Emirates ID and passport. At the renewal of the policy if the 

documents aren’t available yet, you can submit a copy of the Emirates ID application 

form.   

6- Provide a Salary Certificate for enrolling new employees, the form is available online 

at www.damanhealth.ae. By scrolling down towards the end of the main page the, 

click on(FAQ’s and Download Forms) <(Download Forms)<(Forms for Abu Dhabi)  < 

(Abu Dhabi Basic Plan - salary certificate for groups). The form is valid for one month 

and the copy should be signed, stamped, and dated. 

7- Health insurance card issued by an insurance provider authorised by Department of 

Health – Abu Dhabi (DOH).  Alternatively, a copy of the investor’s visa issued from 

Dubai or the Northern Emirates.  

8- For GCC citizens investors, a self-declaration should be provided stating that they 

are not working nor living in Abu Dhabi.  

9- Present your previous visa status, if it was change from tourist, visit visa, old 

sponsor visa copy, etc... 

10- Undertaking letter can be collected in case the visa has expired (more than 30 days).  

http://www.damanhealth.ae/
https://www.damanhealth.ae/Website/corporate/doc/tools/forms/newappforms/basicsalarycertificate-group.docx
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                                                                        طــلب اضافة                                                                      - يـاألساس يأبـوظبـامج ــبرن

   المستـنــدات المطلــــوبــة 

 الرخصة التجارية   .1 

 و الوكالة أاعتماد التوقيع  .2 

 صورة من عقود العمل  .3 

 االقامة صورة  .4 

 لجواز ا صورة  .5 

 بطاقة الهوية  .6 

 شهادة راتب  .7 

 صورة شخصية  .8 

ن الصح   ستمرارية اشهادة  .9   التأمي 

 الموافقة وخطابالمفوض عىل الطلب  الشخص  وختم توقيع  .10 
 

 مالحظـــات:  ال 

ن الجدد  -1 كي  ونية من شهادة،  وصورة شخصيةاإلماراتية، نسخة من الهوية   يجب تقديم للمشتر ن الصح   ونسخة الكتر استمرارية التأمي 

ن الصح  السابقة  كة التأمي   .لصاحب الوثيقةمن شر

ن الجدد تقديم نسخة من  -2 كي   . الموحد لإلقامة والهوية اإلماراتية الطلبيجب عىل المشتر

ن  -3  عقود العمل مختومة من وزارة العمل صالحة لمدة عامي 

 . االجتماعيةإقرار شخص  لبيان الحالة لإلناث فقط يجب توفت   -4

  حال عدم  ، يجب توفت  شهادةالجدد حتر عمر السنة للمواليد  -5
  الهوية أو جواز السفر  بطاقة استخراجالميالد فن

استمر وضع  حال  . فن

 ية. اإلمارات ةبطاقة الهويايصال طلب  عند تحديد الوثيقة يجب احضار المولود الجديد 

شهر واحد من تاريخها. متوفرة عىل الموقع وموقعة صالحة لمدة ،  مؤرخةو شهادة راتب مختومة،   -6

  
ونن يمكنكم الحصول عىل المستند من خالل االنتقال اىل نهاية الصفحة الرئيسية للموقع   .www.damanhealth.ae اإللكتر

 ) Abu Dhabi( <FAQ’s and Download forms(> )Download Forms(>)Forms for Abu Dhabiوالذهاب اىل )

)groups salary certificate for -Basic Plan  

ن  بطاقة -7 كة التأمي  ن الصح  للمستثمر صادرة عن شر صورة اقامة   او  (DOH) أبو ظت    -دائرة الصحة معتمدة من  السابقة تأمي 

 . الشماليةاالمارات أو  المستثمر الصادرة من امارة دن   

  حال ان كان المستثمر من دول مجلس التعاون يجب توفت   -8
  امارة افن

 . أبو ظت   قرار شخص  يتضمن عدم اإلقامة والعمل فن

ةوضع االقامة او  تقديم اثبات عىل  -9    التأشت 
ةمن   تعديل الوضع حال  السابقة فن االقامة السابقة او بيانات الكفيل أو سياحية،  تأشت 

 ...الخ، السابق

ة تزيد عن  -10   حال انتهاء صالحية اإلقامة )لفتر
 .)يوما 30تقديم خطاب تعهد فن

https://www.damanhealth.ae/Website/corporate/doc/tools/forms/newappforms/basicsalarycertificate-group.docx
https://www.damanhealth.ae/Website/corporate/doc/tools/forms/newappforms/basicsalarycertificate-group.docx

