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Welcome to Daman 
Member Guide 
 

As your health insurance specialists, we are here to make sure that you have access 

to the best of medical services, whenever you need it.  
 

Within this guide, you will find valuable information on the benefits and services 
available to you as a Daman member. Please go through this document to help you 

understand and use your benefits better. 
 

Table of Contents 
Welcome to Daman ........................................................................................... 2 

About Us .................................................................................................... 3 

About Us ......................................................................................................... 4 

Our Values ....................................................................................................... 5 

Key Benefits Summary ....................................................................................... 6 

Your Plan ................................................................................................... 7 

Your Plan. Your Benefits. .................................................................................... 8 

Finding a healthcare provider .................................................................... 9 

Need medical help, find in our network ................................................................ 10 

Availing health benefits ........................................................................... 11 

Cashless treatment .......................................................................................... 12 

Reimbursement your treatment’s cost ................................................................. 14 

Reasonable and Customary Charges (R&C) .......................................................... 15 

Other valueble services ........................................................................... 16 

In an emergency, we are always here! ................................................................ 17 

Healthcare – wherever, whenever! ...................................................................... 19 

International Assistance Services ........................................................................ 21 

Review your case with leading international experts .............................................. 23 

Take a step towards a healthier you! ................................................................... 25 

At your service anytime, anywhere .......................................................... 26 

We are here to help you .................................................................................... 27 

A more intelligent health insurance experience ..................................................... 28 

Your concerns are important to us ...................................................................... 30 

Your Rights and Responsibilities ......................................................................... 32 

Need Help? Contact Us ...................................................................................... 33 

 



 

 

   

damanhealth.ae Member Guide – Insurance Plans │ Public │ 3 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

About Us 



 

 

   

damanhealth.ae Member Guide – Insurance Plans │ Public │ 4 

 

About Us 
Member Guide 
 

 
 

The National Health Insurance Company – Daman – PJSC is the UAE’s leading health 
insurer providing comprehensive health insurance solutions to 2.6 million members 

in the UAE. 
 

Daman is part of ADQ, one of the region’s largest holding companies with a diverse 
portfolio of major enterprises spanning key sectors of Abu Dhabi’s non-oil economy.  

 
Daman, a pioneer in health care insurance, drives innovation through a combination 

of state-of-the-art technology and healthcare-related expertise offered by a highly 
skilled and knowledgeable workforce. Members benefit from added value through 

unique offerings such as the disease management programmes. Daman provides a 

24/7 customer call centre and medical services authorisation team who are in direct 
contact with Daman’s network of over 3,000 medical facilities. The company also 

provides a diverse range of digital services that are unmatched in the UAE. 
 

Daman has set high standards in the health insurance industry and has been 
awarded a number of internationally recognised awards and quality-focused 

certifications in a relatively short span of time. 
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Our Values 
Member Guide 
 

 
 

Excellence We set the standard with our exceptional service through the 
creation and use of internationally recognised best-practices.  

 
  

Pioneering 
 

We are pioneers in health insurance and continue to introduce 
innovative solutions as part of our vision to become the most 

trusted partner in health for the UAE community. 

  
Team-spirit 

 

We communicate openly and transparently and our departments 

and joint ventures collaborate seamlessly to unite as one 
organisation.  

  
Responsibility We support our people in enabling them to exceed the 

expectations of our members and stakeholders.  
  

Achievement We are motivated by an aspiration to achieve, which we channel 
both individually and collectively, into providing an unparalleled 

level of service to make our members happy. 
 

  



 

 

   

damanhealth.ae Member Guide – Insurance Plans │ Public │ 6 

 

Key Benefits Summary 
Member Guide 
 

Our Core Services 
 

 Phone Number 600 5 32626 (600 5 DAMAN) 
Answers members’ queries and concerns through a 24 hour call centre staffed 

by bi-lingual representatives. 
 

 24-Hour Medical Authorization 
Approves requests for medical treatments that require pre-authorization.  

 
 In-house Claims Processing 

Processes reimbursement of claims within 15 working days. 

 
Direct Billing 

 Offering direct billing facility at over 18,000 healthcare providers in the UAE 
and abroad. 

 
Unmatched Online Services:  

 Access to www.damanhealth.ae for members to submit and track 
endorsements and claims, search for healthcare providers and many more 

 
Our Value Added Services 

 
 International Assistance Services 

Offering medical, security and travel assistance services abroad. 
 

 Expert Medical Opinion Program 

Gives you access to the world’s most recognised medical experts when 
determining the best course of treatment for your medical situation. 
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Your Plan. Your Benefits. 
Understand your Schedule of Benefits (SOB) 

 

 
 

As a member, you are enrolled in one of our health insurance plans, covering you 
for a range of medical services and benefits. Your policy clearly states the medical 

services or treatments that are covered for you. These covered services or 
treatments are listed in your Schedule of Benefits. You can read your specific 

Schedule of Benefit on our website or contact our Customer Service center through 
the phone number mentioned on Daman website, digital app or Daman card. 

 

Steps to access your Schedule of Benefits 
 

1. Visit  http://www.damanhealth.ae 
2. Click ‘Sign in’ 

3. Fill in your Username and Password  
4. Click the ‘Sign in’ button to open your Policy Information page 

5. On the Policy Information page, click the tab on ‘Benefits’ 
6. Read through the ‘Schedule of Benefits (SOB)’ document to know more about 

the covered services under your policy 
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Need medical help, find in our network 
Daman’s Medical Service Providers Network 

 
You are important to us and so is the quality and delivery of medical care that you 

receive. That is why we established and continuously work towards establishing 
relationships with reputable medical facilities to provide you with the best medical 

treatment available. We have a comprehensive list of network providers around the 
globe to help you whenever you need medical attention.  

 
Within UAE 

We have carefully selected the network providers to offer comprehensive geographic 
access to you in relation to your place of work or residence. Our network, comprises 

of different medical facilities such as hospitals, pharmacies, specialty centers, 

polyclinics and more. Specific health services may be covered in specific network 
providers as per your policy terms and conditions.  

  
You can visit any of our network providers to enjoy a cashless treatment via direct 

billing where your bills will be settled directly by Daman. You may, however, have 
to share a small portion of the bill according to deductibles or co-insurance charges 

(as specified in your Schedule of Benefits) for certain services offered under your 
health insurance plan (such as consultations, medicines, etc.). Such charges will be 

clearly mentioned on your Schedule of Benefits and will be due and payable to the 
provider on the date that the service is provided. 

 
Outside UAE 

You have access to over 17,000 medical facilities as part of our international network 
covering different regions world-wide. Your policy will clearly indicate the 

geographies in which you can access health services outside the UAE, such as 

‘worldwide’ or ‘worldwide except USA and Canada’, etc.  
  

Our international network offers you direct billing access for Out-Patient and In-
Patient services in Egypt, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman & 

Qatar. In other geographies within our international network, inpatient services are 
available on direct billing and outpatient services will be on reimbursement. Any 

service in the provider network will be covered as per the terms and conditions of 
your policy. 

 

 

Want to find a network provider? 
 

Our provider directories are continuously updated as we establish new agreements with healthcare facilities. 

Please check on the participation status of any provider with Daman before you visit the facility. 

 

To find out more about our network providers or to locate any provider nearest to you, please use the 

Provider Search on our website or contact us. 

 

Phone Number:  Phone number: 600 5 32626 (600 5 DAMAN) 

Email Address:  customerinfo@damanhealth.ae 

Website:  www.damanhealth.ae  
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benefits 
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Cashless treatment 
Direct Billing at Network Providers 

 
As a Daman member you are entitled to be treated without the need to pay at your 

plan’s network of medical service providers (Network Providers). Some treatments 
and services are excluded, please check your plan’s Schedule of Benefits (SOB).  

  
Direct billing adds extra convenience where you do not have to worry about paying 

your eligible medical expenses up front. Deductible and co-insurance (as specified 
in your Schedule of Benefits) fees are the only amounts you would have to pay. 

  
To benefit from direct billing services, you just have to follow the below mentioned 

steps: 

1. Present your health insurance card (Emirates ID, digital insurance card or 
Daman card) at the Network Provider’s reception 

2. Comply with the Network Provider’s administrative procedures for availing 
direct billing. Network providers will explain and help you in completing the 

necessary administrative procedures.   
3. Some health services may have deductibles or co-insurance charges 

applicable that you have to pay directly to the Network Providers for availing 
health services. (“Deductible” is a fixed fee that is required to be paid by you 

to the Network Provider. “Co-insurance” is the percentage of eligible expenses 
that is required to be paid by you to the Network Provider). Such charges will 

be clearly mentioned on your Schedule of Benefits and will be due and payable 
to the provider on the date that the service is provided. 

 
Pre-authorization 

 

A pre-authorization is a prior approval given by Daman to the Network Providers, 
before certain health services are provided. Daman requests this approval for certain 

health services to support your Network Provider’s choice and to ensure that the 
Network Provider has appropriate information on services covered under your health 

plan. 
 

The Network Provider will inform you if the requested or prescribed procedure 
requires pre-authorization and if required, the Network Provider will then carry out 

the necessary procedures to obtain the pre-authorization for the health service that 
will be offered.  

  
This pre-authorisation review is mainly to help the member: 

A. Understand their medical care choices 
B. Avoid unneeded hospital stays and surgery 

C. Receive maximum Benefits from the plan 

D. Find Network Providers. 
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The Healthcare Services requiring pre-authorisation by Daman are specified in the 
Schedule of Benefits. 

 
Emergency cases that are followed by a hospital admission do not require pre-

authorization from Daman. However, once member admitted, the Network health 
service provider must notify Daman within the agreed time as specified in your 

Schedule of Benefits. 
  

Daman’s Authorization team operates 24 hours, 7 days a week. It includes doctors, 
paramedics and specialized coordinators, and is fully equipped technologically for 

Network Providers to get in touch with them through multiple channels. 
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Reimbursement your treatment’s cost 
Visit any provider you want 
 

If you would like to receive medical treatment or service outside of your plan’s 
network of medical service providers, or if you have forgotten your health insurance 

card (Emirates ID, digital insurance card or Daman card), you will be able to claim 
the amount via reimbursement (unless otherwise specified in your Schedule of 

Benefits).  
  

In such cases, as a Daman insured member you have the option to apply for a 

reimbursement of your treatment’s cost, if the availed services are covered under 

your health plan and reimbursement is available in your policy. You can apply for 
reimbursement of a claim through the following methods: 

 On-line submission through our website www.damanhealth.ae for claimed 
amount up to AED 15,000. In certain cases of on-line submissions we may 

ask you to submit the original documents to process the reimbursement. 
 By visiting any of our branches and service points. 

 Through Sales Administration staff, Sales Representatives, Health Insurance 
Specialists or Customer Support Agents (CSA).  

 

Required Documents 
 

The following documents are required to be submitted with the Reimbursement 

Claim Form: 
 Invoices/bills with a breakdown of each medical service and its unit cost. It 

must show a confirmation of payment or a corresponding receipt. 

 Complete Medical Report/ discharge summary or a precise identification of the 
illness (diagnosis) or description of the symptoms by the doctor. 

 Prescription(s) for medications and medical appliances. 
 

Important to Note 
 

 You must submit your reimbursement form to Daman within 180 days from 

the last treatment date for services availed within and outside UAE. 

 Resubmission/Appeal of Reimbursement Claims - in case you disagree with a 
partially paid or rejected reimbursement claim, you have the right to appeal 

the decision. You can resubmit your claim with the supporting 
document(s)/justification(s) within 180 calendar days from the date of 

notification of partial payment or rejection. 
 Claims will be reimbursed on Reasonable and Customary charges (R&C) if 

applicable (as specified in your Schedule of Benefits).  Please refer to 
Reasonable and Customary charges (R&C) section within this Member Guide 

to find out more details. 
 

Coverage Outside UAE 
 

Health Insurance Plans provide coverage outside UAE if specified in your Schedule 

of Benefits. 
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Reasonable and Customary Charges (R&C) 
 
 

Claims from non-network providers (out of network) are reimbursed only if such 
benefits exist in the plan’s Schedule of Benefit (SOB). Check SOB in your Daman mobile 

app or MyDaman account to see out of network claims coverage. For some plans, 
Reasonable and Customary charges (R&C) are applicable for claims reimbursement. 
 

What are Reasonable and Customary Charges (R&C)? 
 

R&C charges refer to the average price of a particular treatment across the network of 

providers for a specific plan. Daman applies R&C rates to claims incurred out of the 
plan’s network as high non-network prices impact the policy’s renewal premium.  
 

What does this mean to me as a member? 
 

To receive maximum policy benefits, members are encouraged to seek treatments at 
Network Providers. If going to non-network providers is unavoidable, the member might 

not receive the full share of the cost if it is higher than other providers in your plan’s 
network.  
 

The below scenarios can assist you in understanding:  
 

• Scenario 1 – If the R&C rate is less than the actual price charged by the Non-Network 
Provider, the R&C rate is applied in calculating the reimbursed claim payment. 

• Scenario 2 – If the actual price charged by the Non-Network Provider is less than the 
R&C rate, the actual price rate is applied in calculating the reimbursed claim payment. 

 

This is illustrated below for a case where 20% co-insurance applies for all covered 
services by Non-Network Provider: Example - R&C: Consider that a cost for a particular 

surgery is AED 1000 at a network hospital. 
  

Paid 

amount 

After 

applying 20% 

co-insurance 

Maximum reimbursed 

claim payable to the 

member 

R&C: For a particular surgery 

within your network  

AED 1000 AED 800  

AED 800  

(Lower of R&C or Actuals 

after applying applicable 

Coinsurance) 

Scenario 1: 

Claimed Amount  

(Amount Charged by Non-

Network provider higher than 

R&C rate) 

 

 

AED 1500 

 

 

AED 1200 

Scenario 2: 

Claimed Amount  

(Amount Charged by Non-

Network provider lower than 

R&C rate) 

 

 

AED 500 

 

 

AED 400 

AED 400 

(Lower of R&C or Actuals 

after applying applicable 

Coinsurance) 
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Other valueble 

services 
  



 

 

   

damanhealth.ae Member Guide – Insurance Plans │ Public │ 17 

 

In an emergency, we are always here! 
Emergency coverage under our insurance plans 

 

 
 
We are committed to ensure that you receive the best health care services, 

especially in an emergency.  
  

In the event of a medical emergency within the geographical limits of your policy, 
you can avail health services at the nearest available health service provider. 

Emergency services are covered in network and non-network health service 
providers.  

  
When availing services at Network providers 

 

If the nearest available health service provider is within our list of Network providers, 
then you do not have to pay for the availed health services as benefits offered are 

on direct billing basis. Deductible or Co-insurance fees may be the only amounts 
you would have to pay, if specified in your SOB.   

  
For emergency services, we have waived the requirement of pre-authorization. 

However, once member admitted, the network health service provider must notify 
Daman within the agreed time as specified in your Schedule of Benefits. 

 
  



 

 

   

damanhealth.ae Member Guide – Insurance Plans │ Public │ 18 

 

When availing services at non-Network providers 
 

If the nearest available health service provider is not within our list of Network 
providers; then you would need to pay for the service and claim the amount via 

reimbursement. Simply fill in the claims reimbursement form available at 
www.damanhealth.ae, attach all necessary documents and send it to us. For any 

assistance with our reimbursements process, please call the phone number 
mentioned on Daman website, digital app or Daman card. 
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Healthcare – wherever, whenever! 
Medical tele-consultation services 

 

 
 

Through designated Telemedicine Network Providers, you can avail telemedicine 
consultation service which are offered by Daman to our health insurance plan 

members where highly qualified physicians provide you world-class healthcare 

around the clock, without having to visit a clinic or hospital. The designated 
Telemedicine Network Providers are staffed by qualified medical professionals 

delivering sound medical consultation over the telephone in confidence when you 
need it, for routine medical queries. 

 
The designated Telemedicine Network Providers offers medical consultation services 

in Arabic and English, utilising a staff of qualified physicians and an innovative 
patient management system, to ensure confidentiality, facilitate referrals to 

specialised, local physicians and provide personalised care. 
 

Why should you call for medical tele-consultation? 
 

 Peace of mind. Helps you decide when to visit a doctor and saves your time 
from unnecessary trips to the clinic or hospital 

 Faster identification of any symptoms requiring further medical attention.  

 Receive the highest level of medical advice from specialised medical staff.  
 Medical consultation in full confidence. The designated telemedicine Network 

Providers maintain the highest level of data security and confidentiality. 
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When do you call the telemedicine centre? 
 

 Call anytime 24/7, even in the middle of the night  
 Call from anywhere, to speak with a doctor even from the remotest location 

 Call if you are not sure whether to visit a doctor or not, for any symptoms  
 Call for routine pediatric conditions, general medicine and dermatology 

 
When do you go to a hospital or clinic? 

 
 Incase of emergencies  

 For specialised medical services 
 For consultation requiring face- to-face interaction with the doctor  

 
What happens when you call the telemedicine centre? 

 

 When you call, you will speak directly with a nurse for a preliminary 
assessment who will take note of your symptoms, personal details, and 

arrange to have a doctor call you back shortly for a full assessment. 
 After a period of time, you will be contacted by a doctor who will conduct an 

assessment of your symptoms. The doctor will then either recommend a 
personalised treatment programme or refer you to a nearby network provider 

for further assessment and specialised care. 
 

Important to know 
 

 If your plan covers medical tele-consultation service, you can avail this service 
anytime of the day. To know about the coverage under your plan, please refer 

to your Schedule of Benefits.  
 The designated Telemedicine Network Providers will uphold the confidentiality 

of the information that you provide to their medical staff, as per the 

requirements of UAE law.  All calls are recorded; they will create electronic 
medical records and authorise us, the designated Telemedicine Centre and/or 

other healthcare providers to receive or exchange your personal or medical 
information, as medically necessary.  

 As part of the data security check, please keep the following information 
handy: 

 Your Member Number as mentioned on your digital insurance card or 
Daman card 

 Your insurance policy expiry date as mentioned on the digital insurance 
card or Daman card 

 



 

 

   

damanhealth.ae Member Guide – Insurance Plans │ Public │ 21 

 

International Assistance Services 
Member Guide 

 

 
 
We understand that health-related issues far from home can be stressful and 

difficult.  We want you to focus on your wellbeing and allow our team to take care 
of your healthcare needs. Our team consists of medical and paramedical staff with 

relevant international knowledge and experience in dealing with sensitivities around 
health. Our services consist of: 

 
International Non-Emergency Services 

 
Whenever you consider travelling abroad for day-care or treatment requiring a 

hospital stay, our in-house International Assistance Team is ready to support you. 

The process is easy and simple: let us know in advance so that we can organize 
everything required. We will be providing you with the following services: 

 
 Explaining international benefits as per your policy. 

 Facilitating direct billing at chosen healthcare facilities within the network. 
 Comparing the best facilities and proposing the most suitable ones for your 

case. 
 Pre-trip planning and appointment scheduling. 

 Resolving any issue related to your medical stay. 
 Issuing advance payments for facilities outside our network (requires pre-

approval). 
 Following up with you and the hospital during the stay and actively 

monitoring the case. 
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International Emergency Services 
 

When you are travelling away from home, it is important to know how to get 
immediate medical attention should the need arise. Daman has teamed up with an 

International Emergency Assistance Partner that will provide you with a range of 
assistance services: 

  
 Medical Evacuation Services 

If medically necessary, you will be transported by the most appropriate mode 
of transport to the nearest healthcare facility where appropriate medical care 

is available. 
 

 Medical Advice on phone 
You will receive medical advice over the telephone by a qualified medical 

professional. 

 
 Repatriation of Mortal Remains 

In the event of death, mortal remains will be transported to the home country 
(within the policy limits). 

 
 Emergency Travel Assistance 

Upon your request, transport and accommodation for you and your family can 
be arranged in the event of an emergency. The payment for transport and 

accommodation will be your responsibility. 
 

 Medical Referrals, In-Patient Case Management 
You will have access to appropriate medical healthcare facilities within the 

country of travel. Medical progress will be monitored in order to ensure that 
treatment is appropriate. 

  

A medical emergency is an injury or illness that poses an immediate risk to a 
person's life or long term health (example: heart attack, acute asthma, a fracture 

of a limb). 
 

 

  

Contact International Assistance Services 
 

Phone Number:  +971 2 418 4888 

Email Address:  intl_assistance@damanhealth.ae 

Daman App: Through MyDaman App 
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Review your case with leading international 

experts 
Member Guide 

 

 
 
Expert Medical Opinion 

  
Most of us will likely face difficult medical issues in our lives, whether they are our 

own or those of a loved one. Emotions and uncertainty can make it hard to think 
clearly at a time when critical decisions are needed. It’s at times like these when 

you might need expert advice from an international medical team. 
That is why Daman offers you access to the Expert Medical Opinion Program, 

providing you with access to the most highly qualified medical experts and the latest 

advances in healthcare. 
 

The Expert Medical Opinion Program 
  

Find reassurance and clarity whenever you need 
When it comes to making sure that the medical treatment you get is the medical 

treatment you need, The Expert Medical Opinion Program is your best choice. This 
service will help you to find reassurance and clarity whenever you need to better 

understand the best options for your care. 
  

Access to the world’s most recognized medical experts 
The Expert Medical Opinion Program gives you access to the world’s most recognized 

medical experts when determining the best course of treatment for your medical 
situation. Experts come from all over the globe and are selected specifically to 

address your concerns. 
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Your Case Manager will guide you through the process 
 

You will be assigned a case manager who will guide you through the process of 
having your case reviewed by leading international doctors. 

 
On demand access to a team of leading international doctors  

 
1. Contact us to confirm eligibility for the Service at 

expert.medical@damanhealth.ae or  request online. 
2. You will be assigned a doctor, who will be your Case Manager through your 

case from start to finish. 
3. We will help you to collect your medical records and prepare a comprehensive 

medical summary to be sent to the experts. 
4. Our clinical committee will select world class experts who are specialist in your 

condition to review your case. 

5. In matter of days, you will receive a report containing each expert’s written 
recommendations, information about treatment alternatives and answers to 

your specific questions. 
 

 

  

What are your health concerns? 
 

Email Address:  expert.medical@damanhealth.ae 

 

A Case Manager will call you back to provide rapid clarity for any medical situation. 
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Take a step towards a healthier you! 
 

 
Preventive Health Services 

 
At Daman, we firmly believe in promoting preventive health services for our 

members to reduce their health risks and contribute to their overall wellness. We 
have designed specific health screenings for women and men as shown below (as 

specified in your Schedule of Benefits) : 
  

Health Screening 
 

The screening services are available with pre-authorization (where the health 

service provider will ask us for a pre-approval before offering you the service). 
 

Services covered under Annual Breast 

Cancer Screening are: 

(Applicable for females > 35 years) 

 

 Clinical Exam 

 Mammogram 

 Pelvic Sonogram (if medically 

necessary) 

 CA 15.3 (CA - Carcinoma Antigen) (if 

medically necessary) 

 Services covered under Annual Prostate 

Cancer Screening are: 

(Applicable for males > 45 years) 

 

 Clinical Exam 

 PSA (Prostate Specific Antigen) 

 Rectal Sonogram 

 

   

Services covered under Colorectal 

Cancer Screening are: 

(Applicable for males and females > 40 

years) 

 

 FIT (Fecal Immunochemical Test) 

every 2 years 

 Colonoscopy every 10 years 

 

 Services covered under Cervical Cancer 

Screening are: 

(Applicable for females aged 25-65 years. 

Every 3 years for women aged 25-49 years, 

every 5 years for women aged 50-65 years) 

 

 Papanicolaou test (Pap test) 

 

  

Hepatitis “B” and “C” Virus Screening 
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At your service 

anytime, 

anywhere 
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We are here to help you 
Daman Customer Service Centre 

 
Our Customer Service Centre was set up to serve as your first point of contact with 

Daman. We serve members around the clock over the phone and online through 
email or social media, and have put in place a quality assurance team to ensure 

members receive the best service possible.  
  

Customer Call Support 
 

Our call support team operates 24 hours a day, 7 days a week and is staffed with 
bi-lingual representatives. You can call on our phone numbers for any queries, 

concerns or complaints that you may have about the benefits and services included 

in your policy. This team is responsible to handle your requests within Daman and 
in the process, coordinating with different teams across the company on your behalf. 

The team from time to time may call you to check your satisfaction with Daman and 
take any comments you may have. 

  
Online Support 

 
This team will log your email enquiries and answer you within a promised maximum 

of two working days. They are also responsible to record suggestions and answer 
enquiries made through our website and social media channels. 

  
Quality Assurance 

 
This team ensures that everyone in the Customer Service Centre works in 

accordance with our policies that guarantees you are served as best as possible.  

  

 
  

Contact Us 
 

Phone Number:  Phone Number: 600 5 32626 (600 5 DAMAN) 

Email Address:  customerinfo@damanhealth.ae 

WhatsApp: +971 2 4184200 

Social Media:  Twitter: @Damancares   Facebook and Instagram: @DamanInsurance 
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A more intelligent health insurance 

experience 
Member Guide 

 

 
 
Daman has always been committed to bringing you the best in innovation and digital 
convenience. We offer various services through Daman Website and Daman Mobile 

App.   
 

These electronic services are being added to and developed continuously in our 
endeavour to remain at the cutting edge of digital customer experience, and we are 

proud of the awards we have collected at both local and international events.  

With a user-friendly interface, it is extremely secure and all medical and personal 
data is dealt with in utmost confidentiality.   

 
Daman Mobile App  

 
Daman mobile App offer instant support and information to members whenever and 

wherever needed. This means that users can instantly access key information on 
their mobile device at the click of a button. Daman app makes it easier for the 

members to develop more interactive ways to engage with their content. Rather 
than reading blocks of text, or looking at static images. Daman mobile app can 

integrate features which enable members to interact with components to manage 
their health, track your requests, and see everything in one place. It’s that simple. 

Use the app to easily: 
 

 View your digital insurance card as well as your family’s 

 Find doctors 
 Submit claims 

 View your benefits 
 Track your authorization requests 
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Daman Website 
  

Daman offers online services on our website www.damanhealth.ae. These give 
members access to an easy-to-use portal with a wide range of services to enhance 

their health insurance experience.  
 

 
 
The features you can benefit from include:  

 
 Know your plan – a quick way to browse through your plan’s benefits and 

other details. 
 Search for medical service providers – use this to search for hospitals, 

pharmacies and other medical facilities. 
 Submit a reimbursement request - submit a reimbursement request 

online. Just fill the online claim form, upload all required documents, input 

your bank account details and submit the claim online. The claim amount is 
directly credited to your bank account when approved. 

 Track your claims – track the status of your claims conveniently from your 
My Daman account. 

 Download forms – download important forms and guidelines from our 
website. 

 Get new quotes – use our Premium Calculator on the website to receive 
indicative rates for health insurance policies. Once you receive a quote, you 

can even pay for it online using your credit card. 
 Callback and feedback – should you wish to speak to one of our Customer 

Service Representatives, you can submit a request and our team will call you 
at the time and date specified by you. You can also use our feedback form to 

share suggestions or report fraud. 
 

And many more… 
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Your concerns are important to us 
Member Guide 

 
Resolving Customer Complaints 

Do you have a feedback or complaint? We have different channels to hear from you: 
 

Phone: 600 5 32626 (600 5 DAMAN) 
 

Email: customerinfo@damanhealth.ae 
 

Website: visit www.damanhealth.ae and go talk to us. We have several ways to 
hear from you 

 

Fax number: +971 2 614 9787 
 

Post: Customer Service Department 
         Customer Communication and Complaint Management Unit 

         National Health Insurance Company – Daman 
         P.O Box 128888, Abu Dhabi, United Arab Emirates 

 
To report Fraud and Abuse, please call Daman at 02-6145544. 

 
If you have raised a complaint, our team will acknowledge it within two working 

days by sending you an SMS or an email with the complaint number. We will then 
proceed with a thorough investigation into your issue and get back to you within 15 

working days. Please be assured that your complaint will be dealt with seriously, 
diligently and confidentially.  

 

To investigate your complaint thoroughly, please provide us with any supporting 
documents and ask us the questions you would like us to answer. 
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Are you not satisfied with our response? 

 
We aim to meet, and even exceed our members’ expectations and provide them 

with solutions to their complaints. In case you are not satisfied with our response, 
you may contact us again via customerinfo@damanhealth.ae and providing us with 

your original complaint reference number. A Customer Service Supervisor will 
acknowledge your complaint and will proceed to investigate your case further before 

responding to you.  
  

In the unfortunate event where we are unable to reach a satisfactory agreement 
with you, you have the right to refer your complaint to the appropriate insurance 

regulator as indicated below. Kindly quote your Daman complaint reference number 
to the insurance regulator. 

 

Department of Health (DOH) 
Abu Dhabi, United Arab Emirates 

P.O. Box 5674 
Tel: +971 2 449 3333 

Fax: +971 2 444 9822 
Email: contact@abudhabi.ae  

 
Dubai Health Authority (DHA) 

Dubai, United Arab Emirates  
Tel: 800342 (800 DHA) 

Fax: +971 4 3113113 
Visit the DHA website to log a complaint: http://isahd.ae 

 
Insurance Authority if you are working or residing in other Emirates. 

Abu Dhabi, United Arab Emirates 

P.O. Box113332 
Tel.: +971 2 499 0111 

Fax: +971 2 557 2111 
Email: contactus@ia.go.ae 

Or alternatively you may visit the Insurance Authority website to log an anonymous 
complaint via the below provided link: https://eservices.ia.gov.ae 
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Your Rights and Responsibilities 
Member Guide 

 
As a Daman member you have the Right to 

 
 Receive information about Daman’s health insurance plans and services 

including but not limited to health insurance plan benefits, exclusions, policy 
terms and conditions, Pharmacy Benefit Management (PBM) services, details 

of network providers (including hospital, pharmacy, dental clinic etc.), online 
services, list of medications covered under your health insurance plan (Drug 

List) and your Rights and Responsibilities.  
 Be treated with respect and dignity and have the right to privacy.  

 Preserve the confidentiality of your treatment records to the extent protected 

by Federal and Emirate laws in the UAE. You are also entitled to receive an 
explanation regarding exceptions to confidentiality.  

 Voice complaints or to appeal to Daman on benefits offered, claim settlement, 
services offered, PBM services or any other grievance.  

 Be provided, upon request, with information about your plan's benefits 
including limitations and exclusions applicable and details related to your 

health plan Drug List.  
 Receive services in English and Arabic when contacting Daman Customer 

Service.  
 Make suggestions and give comments on ways Daman can improve its 

services.  
 Exercise your rights in accordance with the applicable Health Insurance Law 

within United Arab Emirates.  

 

As a Daman member your Responsibilities are 
 

 To read your insurance policies for the details of benefits, exclusions, other 
terms and conditions applicable under your health insurance plan. If you do 

not understand the information, you should contact Daman Customer Service 
for explanations on the covered benefits, limitations and authorization 

procedures.  
 To present your health insurance card (Emirates ID, digital insurance card or 

Daman card) when accessing covered health services from our Network 
Providers.  

 To know how to access covered health services and pharmacy benefit you are 
entitled to as part of your health insurance plan benefits.  

 To pay applicable co-insurance and deductible, if any, at the time of availing 

a health service.  
 To demonstrate mutual respect and courtesy towards providers (including 

hospitals, pharmacies, dental clinics etc.) and Daman personnel. 
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Need Help? Contact Us 
Member Guide 

 
Need some information? Have a suggestion? Got some feedback? We're 

eager to know. Feel free to reach out to us via any of the channels below. 
 

Member onboarding kit 
For more info about the Online Registration Process, Understanding your Insurance 

Coverage, Services for Medical Treatment and more, please go through the Member 
Onboarding Kit. 

 
Message us on social media 

We're quite social, so you can always find us on Facebook or Twitter channels. For 

more info on all channels, visit our Social Care page. 
  

Write us an email 
We're listening at customerinfo@damanhealth.ae. 

 
Find a branch 

Easily locate the nearest branch or service point on a map with our branch locator. 
 

Visit our head office 
All you need to know about our location and how to get there. 

 
Share your feedback 

We take it personally. Pen us your thoughts using this form. 
 

Talk to us 

600 5 32626 (600 5 DAMAN), +971 2 614 9555 
 

Connect through 
WhatsApp: +971 2 4184200 

 
Send us a letter 

PO Box 128888, Abu Dhabi, United Arab Emirates 
 

Visit our website 
www.damanhealth.ae 

 
 

 
Important Note 
 
This document is for information purposes only and does not form part of the Policy. The complete list of benefits, definitions, 
exclusions, terms and conditions are set out in the Policy. While every effort is made to ensure the accuracy of the content, 
Daman cannot be held liable for any typographical errors, errors of fact or any other error or inconsistency found in this 
document. 
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� ضمان 
 ��م ��

ً
 أه�

 � ��ك  دلل المش$#

� الص��   ��� التأم ��  الخاص ,ك، فإننا حABصون ع@ قدرتك للوصول إ9 أفضل الخدمات الطبة 3لما كنت ,حاجة إليها. ,ما أننا مختص
 

من خالل هذا الدلل، فإنك ستجد معلومات تهمك عن المزاRا و الخدمات المتوفرة لك كعضو ضمن ضمان.  يرKL اإلطالع ع@ هذا  
� فهم و استخدام المنافع ع@ نحو 

�Y ل لمساعدتك أفضل. الدل
 

 جدول المحت��ات
�  ,[م أه\ً 

�Y  2 ...................................................................................................... ضمان 

 3 ............................................................................................................. نــ�ـــذة 

 4 ................................................................................................................. ن_ــــذة

 5 ................................................................................................................. قمنــــا 

 6 ................................................................................................. الرئaسة  المنافع ملخص 

 7 .............................................................................................. الص(�  تأمينك  برنامج

 8 ................................................................................ ,ك  الخاصة المنافع.  الص��  تأمينك  برنامج

 9 .................................................................................. الصحية الرعاية مزودي على العثور

 10 ........................................................... ش_كتنا  خالل  من   تجدها   فسوف طبة،   مساعدة  إ9 ,حاجة  كنت  إذا 

 11 ...................................................................................... الصحية المنافع من اإلستفادة

 12 ............................................................................................ الت[الف  دفع  غ$�   من  العالج

 13 ................................................................................................ عالجك   ت[الف  تعAkض

 14 ............................................................................... (R&C)  عليها   والمتعارف  ةالمعقول لرسوما

 15 ........................................................................................... قيمة ذات  أخرى خدمات

   تجدنا 
m
�  معك دائما

�Y 16 ...................................................................................... الطوارئ  حاالت 

�  – الطبة الرعاRة
�Y  و  م[ان أي  �

�Y وقت أي r ................................................................................ 17 

 19 ................................................................................................ الدولّة  المساعدة خدمة

اء  من  آخر  رأي إ9 تحتاج  هل K$؟   خ � �� 21 ................................................................................. دولي

 23 ................................................................................................... أفضل   ,صّحة  التمتع

 24 ........................................................................................... وقت  أي في خدمتكم في

 25 ................................................................................................... لمساعدتك  هنا  نحن 

ة K$خ  w$xأ  
m
�  ذ3اءا

�Y  � �� 26 ......................................................................................... الص��  التأم

ة K$خ  w$xأ  
m
�  ذ3اءا

�Y  � �� 27 ......................................................................................... الص��  التأم

 28 .................................................................................................... تهمنا    استفسارات[م

ك  ومسؤولات  حقوق  30 ............................................................................................ المش$#

 31 ........................................................................................... معنا  تواصل  عدة؟ لمسا  تحتاج
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 نــ�ـــذة 
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 ن�ــــذة 
 � ��ك  دلل المش$#

 

 
 

كة الوطن�ة للضمان الص��   ��� قطاع    –ضمان    –ال
كة رائدة متخصصة #"   ش م ع *� (�

ً
" الص�� ع5 مستوى المنطقة، تقدم حلو. التأم78

� دولة اإلمارات الع@?�ة المتحدة.  2.6صح�ة مت:املة لنحو  
ك #" EFمش "  مالي78

 
كة الوطن�ة للضمان الص��   ��Mات التاKعة لـ "القاKضة"  –ال ��Mات القاKضة عADQ    5ضمان *� احدى ال ��� تعد واحدة من أQFR ال

EUال
ت  �

EUالمنطقة، وال إمارة  مستوى   �
"# �W7 نفFالغ � قطاعات رئ\س�ة ضمن االقتصاد 

العاملة #" ى  QF]ال المؤسسات  ملك محفظة متن�ع من 
 . � QUأبوظ 

 
� القطاع من خالل تطبيق مجموعة من أحدث  

ة االبت:ار والتط��ر #" 7Fمس ، " الص�� � قطاع التأم78
وتقود "ضمان"، Kفضل موقعها ال@�ادي #"

كون Kق�مة  التقن�ات المستخدمة وأفضل   EFالمش "Wف@�ق عملها المتخصص والمؤهل. و�ح QFمجال الصحة ع �
الممارسات المعتمدة #"

� "ضمان" Kفضل برامج إدارة األمراض المزمنة وخدمات متوفرة  
ساعة ط�لة أwام السنة  Mمركز االتصال لخدمة   24مضافة لعض��تهم #"

، وف@�ق الموافقات الطب�ة الذي يتوy التxسي " � تضم أFR} من المتعامل78
EUش�ة   3ق الم{ا(� مع ش{كة مزودي الخدمات الصح�ة الxآالف م

 ع5 مستوى الدولة. 
�
 وتقدما

�
ون�ة ذك�ة *� األFR} تنوعا EF]ما توفر "ضمان" مجموعة خدمات إلM .طب�ة 

واالعتما  الجوائز  من   
�
عددا أن حصدت  Kعد   ، الص��  " التأم78 معاي7F صناعة  إرساء   �

"# اليوم  "ضمان"  ف  و�ساهم  EFتع  �
EUال الدول�ة  دات 

ة.  7Fة زمن�ة قص EFحققتها خالل ف �
EUاإلنجازات الK 
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 قمنــــا 

 � ��ك  دلل المش$#
 

 
 

بتقدRم خدمات  العالمة وتطبقها والتفرد  الممارسات  � الص�� ع$K وضع أفضل  ��التأم نر{� معاي$� قطاع 
 . اس�ثنائة

 �   التم��

  
ت�سجم مع   Aك  نحرص ع@ تقدRم حلول مبتكرة  ال�� لنكون  الرامة  كة رائدة و�ما Rحقق رؤ�Aنا  م[ان�نا ك��

 الص�� الموثوق للمجتمع. 
  ال.-ادة 

  
� جميع مشارAعنا وم_ادرتنا. 

�Y ق واحدABك كف   الواحد روح الف.-ق  نومن ,الشفافة والتواصل المفتkح ونعزز العمل المش$#
  

م بتوف$�  � 3ائنا ,ما Rفوق توقعاتهم. موظفينا ليتمكنوا من خدمة الدعم لنل$# كينا و��   المسؤولة  مش$#
  

كينا 3افة.  � س�ل تحقيق سعادة مش$#
�Y ات الخدمةAkم أفضل مستRقودنا طموحنا إ9 تقدR  اإلنجاز  
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 ملخص المنافع الرئ=سة 

 � ��ك  دلل المش$#
 

 خدماتنا األساسة  
 

  32626 5 600( الهاتفرقم (5 600 DAMAN)  :( 
ة    24جميع اإلستفسارات من خالل مركز إتصال Rعمل ع@ مدار  اإلجا,ة ع@  �Bالع � ��� يتحدثون اللغت ��ساعة مؤهل ,موظف
Aة.  �   واإلنجل$�

 
  مدار Uة ع : ساعة 24موافقات طبَ

� تتطلب موافقة مس_قة.  إعطاء الموافقات إلجراء  المعالجات الطبة
  للحاالت ال�#

 
 ا� المطال�ات داخل

 :   النظر ��
 يوم عمل.   15ع@ سداد فوات$� المطال_ات خالل مدة  العمل 

 
 _̀  الدفع الم�ا

  من w$xة وضمان متاحة من خالل أ� مزودي الخدمات الطب �� مزود داخل وخارج اإلمارات.  18,000خدمة الدفع الم_ا�� ب
 

ونة ال مثل لها:   ��cخدمات إل  
   �

و�� ل¡ل األعضاء من أجل تقدRم المطال_ات والتصدRقات وت�بع     www.damanhealth.aeاإلنتفاع ,خدمات الموقع اإلل�$#
 حالتها ، وال_حث عن مزودي الخدمة الطبّة،  والم¢Aد من الخدمات. 

 
 خدمات القمة المضافة 

 
   :ة .للخارجند السفر عتوف$� خدمات طبة، توفر األمان و المساعدة خدمة المساعدة الدول

 
   : �

�fالثا � ghلمراجعة حاالتهم و¤عطاء الرأي  خدمة الرأي الط 
m
� من الوصول إ9 مجموعة أط_اء مشهورAن دولا ��ك تمكن المش$#

 والمشورة. 
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 برنامج تأمينك الص(� 
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 برنامج تأمينك الص(� . المنافع الخاصة �ك 
 فهم جدول المنافع الخاص ,ك

 

 
 

� الص�� الخاصة  ��� الص�� لتغطة مجموعة من المنافع و الخدمات الطبة. إن وثقة التأم ��� إحدى برامج التأم
�Y كعضو، فإنك مسجل

,ك تنص بوضkح ع@ الخدمات و العالجات الطبة المغطاة. هذە الخدمات و العالجات الطبة مذكورة ضمن جدول المنافع. Rمكنك  
 , الخاص  المنافع  رقم  قراءة جدول   K$العمالء ع ,مركز خدمة  اإلتصال  أو   �

و�� اإلل�$# من ع@ موقعنا  الموقع    الهاتفك  المذكور ع@ 
� أو ,طاقة ضمان. 

و�� � الخاص ,ضمان أو التطبيق اإلل�$#
و��   اإلل�$#

 
نت   tمكنك إت�اع الخطوات التالة للوصول إq جدول المنافع الخاص �ك عن ط.-ق اإلن��

 
1.   �

و��  http://www.damanhealth.aeقم ب¢Aارة الموقع اإلل�$#
 أنقر ع@ "ªسجل الدخول"  .2
 قم ,م@¬ إسم المستخدم و 3لمة المرور  .3
 أنقر ع@ «ªسجل الدخول» لفتح صفحة معلومات الوثقة الخاصة ,ك  .4
 أنقر ع@ «المنافع» من ع@ صفحة معلومات الوثقة .5
. اآلن ب°ستطاعتك قراءة جدول المنافع لم .6   عرفة الم¢Aد عن الخدمات المغطاة ضمن وثقة تأمينك الص��
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العثور على مزودي الرعاية  
 الصحية 
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 إذا كنت �حاجة إq مساعدة طبة، فسوف تجدها من خالل ش�كتنا

 ش_كة مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة التا,عة لضمان

 
� مدى إهتمامنا بتقدRم أجود خدمات الرعاRة الطبّة لكصحتك ذات أهمّة ,الغة ,ال�س_ة لنا وكذلك هو  

�Y ولذلك نعمل ب°ستمرار  .الحال
لدينا قائمة شاملة من مزّودي   .ع@ إقامة عالقات مع مرافق طبّة ذات سمعة جدة لتوف$� أفضل ماهو متاح من الخدمات الطبّة

� حالة 
�Y جميع أنحاء العالم لمساعدتك �

�Y ةورة الطبّةخدمات الرعاRة الطبّ   .ال�²
 

 داخل دولةاإلمارات الع.}ة المتحدة
  

لقد قمنا ب°ختار ش_كة مزودي الرعاRة الصحة ,عناRة لتوف$� تغطة جغرافة شاملة ªساعد3م للوصول إليها ³سهولة أينما 3ان موقع  
� ذلك المس�شفات، الصدلا

�Y ة مختلفة ,مات، المراxز المتخّصصة، المستوصفات  عملك أو م[ان إقامتك. وتتألف من مرافق طبّ
من ذلك w$xة المحددين 3ما هو موضح ضمن بنود   .وأو    خدمات صحة معينة ممكن أن تغ´ ضمن ش_كة من مزودي الرعاRة الصح

تأمينك.  وثقة  وط  �� 
 

� لش_كتنا والحصول ع@ الخدمات الطبّة من ��أن تقوم ,دفع الت[الف،    Rمكنك زAارة أي من مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة التا,عي غ$�
، 3ما Rمكنك أن تخضع إ9 دفع م_لغ تحمل أو ¶س_ة تحمل   حث س¸تم سداد الت[الف من ق_ل ضمان من خالل خدمة السداد الم_ا��

� الص�� الخاص ,ك (م ��نامج التأم K$ل 
m
� يتم تقدRمها لك وفقا

� جدول المنافع الخاص ,ك) نظ$� ,عض الخدمات ال�#
�Y ثال  (3ما هو مذكور

� جدول المنافع الخاص ,ك وسكون علك سدادها ودفعها لمزود الخدمات 
�Y ها). ستذكر مثل هذە الرسوم اإلس�شارات، األدوAة، وغ$�

 من تارAــــخ تقدRم الخدمة. 
 

 خارج دولة اإلمارات الع.}ة المتحدة
  

́�   R17,000مكنك الوصول إ9 أw$x من   � تغ
� كجزء من ش_كتنا الدولّة ال�#

ّ Kجميع أنحاء العالم.   مرفق ط� �
�Y سوف   مناطق مختلفة

� Rمكن[م من خاللها الوصول إ9 الخدمات الطبّة خارج دولة  
� الصّ�� الخاّصة ,[م بوضkح إ9 المناطق الجغرافة ال�# ��ªش$� وثقة التأم

ها"اإلمارات، ع@ س�ل المثال    .جميع أنحاءالعالم" أو "جميع أنحاء العالم ب°س�ثناء الوالRات المتحدة األمABكة وكندا"،.........وغ$�
 

ة السعود �B3ٍل من الممل�ة الع �
�Y �¿ة والعالج داخل المس�ش� العادات الخارج

�Y ة للعالج Rة، ت�يح ش_كتنا الدولّة نظام الفوترة الم_ا��
� الخاّصة ,[م.   ��� لوثقة التأم

�Yت، قطر، ُعمان، األردن، م² ولبنان، وذلك إذا 3انت هذە الدول ضمن النطاق الجغراAkن، ال�ABال_ح
  �

�Yق نظام الفوترة  وABات متاحة عن ط� المس�شف
�Y مAkكون التنR ،ة� تقع ضمن ش_كتنا الدولّ

,عض المناطق الجغرافة األخرى ال�#
الخدمات  تغطة جميع  المستحقة. س¸تم  المصارAف  داد  اس$# متاحة عن طABق  الخارجة  العادات   �

�Y العالج  أما خدمات  ة  الم_ا��
� الخاصة ,كالمقّدمة ضمن ش_كة مزّودي خدمات  ��وط وثقة التأم  .الرعاRة الطبّة وفقا ألح[ام و��

 
 

 

 هل ت.-د العثور عU مزّود خدمات رعاtة طبّة ضمن الش�كة؟ 
  

� تحوي مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة ب°ستمرار عند تعاقدنا مع مرافق طبّة جدRدة، يرKL التأxد من إش$# 
ة مزود خدمايتم تحدRث قاعدة باناتنا ال�#xت ا

� ش_كة ضمان ق_ل زAارته
�Y ة .الرعاRة الطبّ

  
� لش_كتنا أو لمعرفة عنوان أقرب مزّود خدمات رعاRة طبّة لك، يرKL إس ��تخدام صفحة  للم¢Aد من المعلومات عن مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة التا,ع

� أو توا
و��  صل معنا عن طABق: ال_حث عن مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة الموجودة ع@ موقعنا اإلل�$#

 

600 5 32626 (600 5 DAMAN) :الهاتف   

customerinfo@damanhealth.ae البريد اإللكتروني  : 

www.damanhealth.ae  الموقع اإللكتروني: 
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 اإلستفادة من المنافع الصحية
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 دفع الت�الفالعالج من غ�� 

 خدمة الدفع الم_ا�� ضمن ش_كة مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة 

 
  � ��نامج التأم K$ة التا,عة ل� ضمن ش_كة مزّودي خدمات الرعاRة الطبّ Kحق لك الحصول ع@ العالج الط�R  ،"ضمان" �Ã

كونك أحد مش$#
جات الطبّة والخدمات. يرKL االطالع ع@ جدول منافع  الخاص ,ك من دون الحاجة إ9 دفع ت[الف العالج وAتم اس�ثناء ,عض العال 

,ك.  الخاص   � ��التأم   برنامج 
  

. فقط علك دفع م_لغ � Kالعالج الط� �
ّ  التحمل  ت�يح خدمة الدفع الم_ا�� مزاRا إضافة، حث ال Åستوجب دفع الت[الف الطبّة عند تل¿#

التحمل المنافع)  و¶س_ة  جدول   �
�Y مذكور  هو    . (3ما 

  
، علك ات_اع الخطوات التالة:  لالستفادة من  خدمات الدفع الم_ا��

� الص�� (هAkة اإلمارات، ,طاقة .1 ���   إبراز ,طاقة التأم ��ونة أو ,طاقة    التأم ) لموظف االستق_ال عند الذهاب إ9  ضماناإلل�$#
� لش_كة "ضمان".  �� أحد مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة التا,ع

المّت_عة .2 � عملة    االمتثال لإلجراءات اإلدارAة 
�Y ةة. سوف Åساعدك    الفوترةلدى ش_كة مزّودي خدمات الرعاRة الطبّ الم_ا��

ورAّة.  ح واست[مال اإلجراءات اإلدارAة ال�²  موظفو ش_كة مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة ع@ ��
ب ,عض الخدمات الطبّة دفع م_لغ .3

Ç
مقا,ل  ضمن الش_كة  أو ¶س_ة تحمل إ9 مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة    التحمل  قد تتطل

الطبّة   الرعاRة  لمزّود خدمات  التحمل" هو م_لغ محّدد علك دفعه  الطبّة. ("م_لغ  الخدمات   �
ّ الش_كةتل¿# . "¶س_ة  ضمن 

� Rجب علك دفعها لمزود خدمات الرعاRة الطبة  
ة ال�#

ّ
ستذكر مثل ).  ضمن الش_كةالتحمل" È ¶س_ة من الت[الف المستحق

� جدول الم
�Y م الخدمة. هذە الرسومRــــخ تقدAك سدادها ودفعها لمزود الخدمات من تار نافع الخاص ,ك وسكون عل

 
 الموافقة المس�قة

 
الموافقة المس_قة È ع_ارة عن تA²ــــح مسبق يتم تقدRمه من ق_ل ضمان لمزّودي خدمات الرعاRة الطبة ضمن الش_كة ق_ل تقدRم  

� Rطلبها مزّود خدمات الرعاRة الطبّة، ومن خدمات طبّة معّينة. تطلب منك "ضمان" هذە  
الموافقة لدعم اختار اإلجراءات الطبّة ال�#

� الص��  ��ورAّة عن الخدمات المغطاة ضمن وثقة التأم أجل ضمان أّن ش_كة مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة لديها المعلومات ال�²
 الخاصة ,ك. 

 
ورة ال � هذە الحالة سقوم مزود  سقوم مزود الخدمات الطبة ب°عالم[م ,�²

�Y حصول ع@ الموافقة المس_قة إذا تطلب العالج ذلك و
� سقع تقدRمها. 

 الخدمات الطبة ,ات_اع اإلجراءات الالزمة للحصول ع@ الموافقة المس_قة للخدمة ال�#
  

 ع@:  األعضاءوهذە الموافقة المس_قة تهدف ³ش[ل رئ�Éa لمساعدة 
 فهم خارات الرعاRة الطبة الخاصة بهم.   . أ 

.   . ب � المس�ش¿�
�Y ةAور  تفادي االقامة والجراحة غ$� ال�²

نامج.   . ج K$من الخدمات من ال Êاالستفادة من الحد األق 
 اRجاد ش_كة مزودي الخدمة داخل الش_كة.   . د 

 
� جدول المنافع. إن خدمات الرعاRة الصح

�Y ة الواجب عليها الحصول ع@ الموافقة المس_قة من ضمان مذكورة 
 

، ول�ن � تتطلب دخول المس�ش¿�
عند قبول ودخول المؤمن عله   الموافقة المس_قة غ$� مطل�kة من "ضمان" لحاالت الطوارئ ال�#

� إشعار "ضمان" من ق_ل مزّودي خدمات ال  لمزود الرعاRة الطبة، فإنه ّ��� غضون  يتع
�Y "لش_كة "ضمان � ��الوقت  رعاRة الطبّة التا,ع

,ك.  الخاص  المنافع  جدول   �
�Y والمذكور  عله    المتفق 

  
  � ��والم�سق  � ��الطبي المساعدين  األط_اء،  وËشمل  األسبkع.  أRام  طلة  الساعة،  مدار  ع@  "ضمان"   �

�Y الموافقات  إصدار  Rعمل 3ادر 
 ,صورة 3املة مم 

m
، ومجّهز تكنولوجا � ��� لش_كة "ضمان" من التواصل خالل  المتخصص ��ا ي�يح لمزّودي خدمات الرعاRة الطبّة التا,ع

 .قنوات متعددة
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 تع�-ض ت�الف عالجك

 قم ب¢Aارة أي مزود تABدە 

 
نامج   K$ة التا,عة ل� أو الخدمات العالجة المتوفرة خارج ش_كة مزّودي خدمات الرعاRة الطبّ Kالحصول ع@ العالج الط� �

�Y إذا كنت ترغب
� الص�� الخاص ,ك، أو إذا   ���   ¶سaت إحضار هAkة اإلمارات، ,طاقةكنت قد  التأم ��ونة أو ,طاقة    التأم المطال_ة   ضمان فمكنكاإلل�$#

 �
ال�# طABق  ,الم_الغ  عن  ,دفعها  تقوم  المطال_اتخدمة    المنافع)  تعAkض  جدول   �

�Y ذلك  ,خالف  Rذكر    . (مالم 
  

� قمت ,دفعها، إذا  
داد ت[لفة العالج ال�# ك مؤّمن عله من ق_ل "ضمان"، Rمكنك تقدRم طلب الس$# � مثل هذە الحاالت، كونك مش$#

�Y
� الص�� الخا ��� الخاصة 3انت الخدمات المقّدمة مغطاة ضمن برنامج التأم ��ص ,ك وعملة تعAkض المطال_ات متاحة ضمن وثقة التأم

 Rمكنك تقدRم طلب تعAkض المطال_ات ع$K إحدى الطرق التالة:   ,ك. 
    نت ، ع$K موقعنا ع@ اإلن$#

m
ونّا إل�$# المطال_ة  � تصل إRwww.damanhealth.ae     9مكنك تقدRم 

ال�# ,الم_الغ  للمطال_ة 
، قد نطلب منك تقدRم المس�ندات األصلة إلجراء عملة تعAkض   .درهم  15,000

m
ونّا � ,عض حاالت تقدRم المطال_ات إل�$#

�Y
 .المطال_ات

 ارة أي من فروعنا ونقاط الخدمةAز K$ع. 
  �

�  من خالل موظ¿�
�Y � ��� المبعات، المتخصص Kعات، مندو�� دعم العمالءإدارة المب

� الص�� أو موظ¿� �� .مجال التأم
 

 المس�ندات المطل�}ة 
 

 :Rُطلب تقدRم المس�ندات التالة إ9 جانب نموذج تعAkض المطال_ات
   جب أن تعكسR ة ع@ حدا. 3ماتقدRم فوات$� مفقطه ,حث Rظهر فيها الخدمات العالجة مجزئه مع بان ت[لفة 3ل خدمة طب

د xمالمعاملة تأRد الدفع.  الدفع أو تقدxصاالت مرافقة لتأRإ 
 ض أوABر خروج المABتق Íال¡امل � Kر الط�ABة    التق� (ال�شخص) أو وصف لألعراض الصح Kالعرض الط�Íح موجز عن المرض ��

 . الطبب مدّون من ق_ل
  .ه�kة المطل الوصفة الطبة الخاصة ,األدوAة الموصوفة أو األجهزة الطب

 
وري معرفة أ �� ن من ال

 
   م نموذجRك تقد� غضون  المطال_ات المالةعل

�Y "ــــخ آخر عالج للخدمات المقّدمة داخل وخارج   180 لـ"ضمانAيوما من تار
ة المتحدة�Bدولة اإلمارات الع. 

   م الوثائقRللمطال_ة فإنه ل¡م الحق بتقد �
اض ع@ الرفض التام او الجز�¬ Aرات والمراجعة  إذا 3ان لدR[م أي اع$# K$التÍالداعمة

  ) يوما اعت_ارا من تارAــــخ األشعار ,الرفض 180خالل مدة اقصاها (
   م_دأ الرسوم المعقولة والمتعارف عليها س¸تم سداد المطال_ات,  )R&C  إذا 3ان ذلك ( 

m
� جدول    مذكورا

�Y المنافع (3ما هو محدد  
� دلل    ضمن)  R&C(  ف عليها والمتعار الخاص ,ك). يرKL الرجkع إ9 قسم الرسوم المعقولة   ��ك هذا لمعرفة الم¢Aد من    المش$#

 التفاصل. 
 

  التغطة خارج دولة اإلمارات الع.}ة المتحدة
 

� جدول  برامجتوفر  
�Y دهاRة المتحدة إذا تم تحد�Bة خارج دولة اإلمارات الع� الص�� تغط �� الخاص ,ك.  المنافعالتأم
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  (R&C)الرسوم المعقولة والمتعارف عليها 
  

� حال 3انت هذە  
�Y للش_كة (أي خارج الش_كة) فقط � ��د التعAkضات الخاصة ,مطال_ات مقد�Ó الخدمات غ$� التا,ع سدَّ

ُ
ª ضاتAkالتع

� تطبيق ضمان أو حسا,ك الخاص (SOB) مشمولة ضمن جدول المزاRا
�Y ا الواردRمكنك مراجعة جدول المزاAو . � ��  الخاص ,خطة التأم

MyDaman     م_دأ تطبق   � ��التأم خطط  ,عض  أن   
m
علما الش_كة،  خارج  من  المطال_ات  تغطة  نطاق  من  المعقولة "للتأxد  الرسوم 

� سداد المطال_ات (R & C)والمتعارف عليها" 
�Y.  

  
  ؟ (R&C)الرسوم المعقولة والمتعارف عليها  ما �� 

 
� لدى ش_كة من مقد�Ó الخدمات ضمن خطة محددة. تطبق  الرسوم المعقولة والمتعارف عليها �È  معّدل   ��الرسوم المعتمدة لعالجÛ مع

� ªسدRد  
�Y ث تؤثر  "ضمان" معدالت الرسوم المعقولة والمتعارف عليها� ح ��التأم � خطة 

�Y المطال_ات من خارج الش_كة المشمولة
.  الرسوم المرتفعة للمزودين خارج الش_كة ع@ � ��  أقساط تجدRد وثقة التأم

  
ك؟  � هذا �ال�س�ة �q �مش��

�hعt ماذا  
  

� أن Rحصلوا علىأأن علىع@ عالجاتهم من ��ك  المش$#
ّ

� نحث ��مزّودي الخدمات الصحة   لالستفادة إ9 أقÊ حد من مزاRا وثقة التأم
ك من اللجوء إ9 مزّودي خدمات خارج الش_كة، قد ال يتل¿# التعAkضات ال¡املة عن  الواردين ضمن الش_كة. وأما إن 3ان ال مفر للمش$#

� الخاصة ,ه.  ��� حال 3انت الرسوم أع@ من تلك المعتمدة لدى مزودي الخدمات الواردين ضمن ش_كة خطة التأم
�Y الت[لفة  

   
� فهم الم_دأ ³ش[ل أفضل: ªسا

�Y ة  عدك االحتماالت التوضحة اآلت
  
االحتمال األول: إذا 3ان معدل الرسوم المقبولة والمتعارف عليها أقل من السعر الفع@� الذي تقاضاە مقدم الخدمات الصحة من     •

� س¸تم ªسدRدها. 
  خارج الش_كة، يتم اح�ساب الرسوم المقبولة والمتعارف عليها لتحدRد قمة التعAkضات ال�#

: إذا 3ان السعر الفع@� ال • �
ذي تقاضاە مزود الخدمات الصحة خارج الش_كة أقل من الرسوم المقبولة والمتعارف عليها،  االحتمال الثا��

� س¸تم ªسدRدها
  .يتم اح�ساب هذا السعر الفع@� لتحدRد قمة التعAkضات ال�#

  
ك ب�س_ة   � المش$# ��� حال تطبيق م_دأ التأم

�Y ضاتAkف يتم اح�ساب التعالمغطاة % ع@ جميع الخدمات  20يوضح الجدول أدناە ك
�   1000من ق_ل المزودين خارج الش_كة مع م_دأ الرسوم المقبولة والمتعارف عليها: فلنقل مثً\ أن ت[لفة جراحة معينة ت_لغ  

درهم إمارا�#
� مس�ش¿� ضمن الش_كة. 

�Y إن تمت  
  

ك ب�س�ة  الم�لغ المدف�ع   � المش�� �عد تطبيق التأم��
20 % 

يتم    �
�hال التع�-ضات  من   Uاألع الحد 

ك   �سدtدها للمش��
والمتعارف   المقبولة  الرسوم 
مزود   RجABــها  لعملة  عليها 
الش_كة   ضمن  خدمات 

  الخاصة ,ك 

1000   �
�  800 درهم إمارا�#

   درهم إمارا�#
800   �

  درهم إمارا�#
أو   المقبولة والمتعارف عليها  للرسوم  (األقل 
  � ��التأم ¶س_ة  تطبيق  ,عد  الفعلة  الرسوم 

ك)  المش$#
 

االحتمال األول: السعر الفع@�  
الذي تقاضاە مقدم الخدمات  
الش_كة  خارج  من   الصحة 

الرسوم   معدل  من  أع@ 
 المقبولة والمتعارف عليها  

 
 

1500   �
  درهم إمارا�#

 
 

1200   �
 درهم إمارا�#

: السعر الفع@�   �
االحتمال الثا��

الذي تقاضاە مقدم الخدمات  
الش_كة  خارج  من   الصحة 

من   الرسوم  أقل  معدل 
 المقبولة والمتعارف عليها 

 
 

500  �
 درهم إمارا�#

 
 

400  �
 درهم إمارا�#

400  �
 درهم إمارا�#

أو   المقبولة والمتعارف عليها  للرسوم  (األقل 
  � ��التأم ¶س_ة  تطبيق  ,عد  الفعلة  الرسوم 

ك)  المش$#
 

 



 

 

   

damanhealth.ae  � ��ك  15 │ عام  │ دلل المش$#

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  خدمات أخرى ذات قيمة 
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� حاالت 

 معك ��
�
 الطوارئتجدنا دائما

� الص��  �� تغطة حاالت الطوارئ ضمن برامج التأم
 

 
 

� الص(�   تغطة حاالت الطوارئ ضمن برامج التأم��
� حاالت الطوارئ. 

�Y ة و خاصةمون دائما ,أن تحصل ع@ أفضل خدمات الرعاRة الطب �  نحن مل$#
  

  �
�Y ة� الخدمات الصحة لدى أقرب مزّود خدمات الرعاRة الطبّ

ّ حالة التعرض لحالة طبة طارئة ضمن الحدود الجغرافة Rمكنك تل¿#
� الخاصة ,ك. حث تتم تغطة خدمات الطوارئ الطبة داخل و �� خارج ش_كة مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة.  لوثقة التأم

 
� الخدمات الطبّة ضمن ش�كة مزّودي الرعاtة الطبّة 

ّ  عند تل��
الرعاRة   مزّود خدمات  ت[لفة إذا 3ان  Rُطلب منك دفع  لضمان، ال  التا,عة  الطبّة  الرعاRة  ي�بع لش_كة مزّودي خدمات  األقرب  الطبّة 

ة من ضمان.  �    الخدمات الطبّة المقّدمة، حث س¸تم دفعها م_ا�� ��� يتع
قد Rكون م_لغ التحمل أو ¶س_ة التحمل �È الم_الغ الوحدة ال�#

� جدول المناف
�Y دهاRك دفعها، إذا تم تحد ع الخاص ,ك. عل

  
� إشعار   عند قبول ودخول العضو لمزود الرعاRة الطبة، فإنه ول�ن .الموافقة المس_قة غ$� مطل�kة من "ضمان" لحاالت الطوارئ ّ��يتع

� ل  ��� غضون ل"ضمان" من ق_ل مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة التا,ع
�Y جدول المنافع. ش_كة �

�Y ه المذكور الوقت المتفق عل
 

� ال
ّ  خدمات الطبّة خارج ش�كة مزّودي خدمات الرعاtة الطبّةعند تل��

 
إذا 3ان مزّود خدمات الرعاRة الطبّة األقرب خارج ش_كة مزّودي خدمات الرعاRة الطبّة التا,عة لضمان، فإنه يتوجب علك دفع ت[الف  

�    العالج والمطال_ة بها الحقا عن طABق تعAkض المطال_ات. علك فقط تعبئة نموذج تعAkض
و�� المطال_ات المتوفر ع@ موقعنا اإلل�$#

www.damanhealth.ae  ةالمطال_ات، تعAkض  ، ثم إرفاق جميع المس�ندات المطل�kة و إرسالها إلينا. للم¢Aد من المعلومات عن عمل
رقم   ع@  االتصال   KLالتطبيق    الهاتفير أو  ,ضمان  الخاص   �

و�� اإلل�$# الموقع  ع@  ,طاقة  المذكور  أو   �
و�� اإلل�$#

   .ضمان
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� أي وقت�   –الرعاtة الطبة 

� أي م�ان و ��
�� 

 خدمات اإلس�شارات الطبة ع$K الهاتف
 

 
 

طبة ال   ةس�شار اال خدمة    من خالل مزودين محددين من ضمن الش_كة، حث Rمكنك الحصول ع@ لتطبب عن ,عد  تتوفر خدمة ا 
� الص�� لألعضاء  من ِق_ل ضمان  المقدمة   ��التأم � ضمن برامج  ��فؤ مؤهلون لتقدRم الرعاRة الطبة  المسجل

á
، حث يوفر لك أط_اء ك

ف ع@ المركز مختصون طبيون مؤهلون و ُمدّر�ون   ��Å . ,معاي$� عالمة ع@ مدار الساعة دون الحاجة إ9 زAارة العادة أو المس�ش¿�
A� الهاتف ,[ل K$حة ع ة وخصوصة، للحاالت الطبة العامة.   لتقدRم االس�شارة الطبة الصح

  
ا  � و نظام مبتكر  توفر خدمة  ��Aة، اإلستفادة من أط_اء مؤهل � ة و اإلنجل$��Bالع � ��,اللغت لتطبب عن ,عد خدمات اإلس�شارات الطبة 

 �âة. إلدارة المر� وتقدRم الرعاRة الشخص ��، األط_اء المحلي � �� ، لضمان ال�Aة وªسهل اإلحاالت إ9 المتخصص
 

 لماذا tجب أن تتصل لإلس�شارة الطبة ع�g الهاتف؟
 

 ادة أو  .راحة ال_الÅساعدك االتصال ع@ اتخاذ قرار م�# Rجب علك زAارة الطبب، و توف$� الوقت، وتجنب التوجه إ9 الع
ورة �ã المس�ش¿� ,ال. 

  � Kتتطلب التدّخل الط� �
 .ªشخص أ�ع لألعراض المرضة ال�#

  ة� مختصاس�شارات طب Kعة المستوى من ق_ل 3ادر ط� .رف
 ة تامةA�³ ة .مركز التطبب عن ُ,عد Rطّبق أع@ معاي$� الحفاظ ع@ أمن البانات وخصوص¸تها .اس�شارات طب

 
ل االتصال �مركز التطبب عن ُ�عد؟ 

ّ
 مtُ �hفض

 
 ل اتصل فـي أي وقت وع@ مدار الساعة، ح�# فـي منتصف الل
 ب ح�# ولو من أ,عد م[اناتصل من أي م[ان , لتتح دث للطب
 ب   اتصل عند ظهور أعراض غ$� واضحة تجعلك غ$� متأxد من الحاجة ل¢Aارة الطب
   ةRة العامة أو الجلد  اتصل لالس�شارات العادRة المتعلقة ,طب األطفال أو االس�شارات الطب
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 مt �hجب الذهاب إq المس�ش�� أو العادة؟

 
 فـي الحاالت الطارئة 
 ة متخصصة� تتطلب رعاRة طب

 للحاالت ال�#
  بة للمABض من ق_ل الطب � تتطلب معاينة م_ا��

 للحاالت ال�#
 

 االتصال �مركز التطبب عن ُ�عد؟ماذا tحصل عند 
 

   بة إ9 ممرضة إلعداد تقيم أو�9 وكتا,ة مالحظات عن األعراض الطبة وتفاصلك الشخصة لقوم الطب س�تحدث م_ا��
ة لعطك اس�شارة 3املة ة قص$�  .,االتصال ,ك ,عد ف$#

   �âألعراضك، ثم يو 
m
نامج معالجة شخصة أو إحالتك إ9  س¸تصل ,ك الطبب خالل مدة زمنة معينة، لعطك تقديرا K$ب

ورAة والمتخصصة   .مزّود قABب منك للخدمات الطبة لتحصل ع@ الرعاRة ال�²
 

 من المهم أن تعلم: 
 

   أي وقت �
�Y مكنك الحصول ع@ هذە الخدمةR الهاتف، فسوف K$ة ع́� خدمة اإلس�شارة الطب إذا 3ان برنامجك الص�� Rغ

، الرجاء اإلتطالع ع@ جدول المنافع الخاص ,ك.  ع@ مدار الساعة. لتتعّرف ع@  الخدمات الُمغطاە ضمن برنامجك الص��
   لمتطل_ات 

m
� الُمختص، وفقا Kق الط�ABقّدمتها للف �

سقوم مزود الخدمة المحدد للتطبب عن ُ,عد ,اإلفصاح عن المعلومات ال�#
ة المتحدة. جميع اإلتصاالت ستكون ُمسّج �Bة قانون دولة اإلمارات العون لة، حث سقوم المركز ب°¶شاء سجالت طبة إل�$#

و سaسمح لنا، مزود الخدمة المحدد للتطبب عن ُ,عد وÍأو ُمزود آخر للرعاRة الطبة للحصول أو ت_ادل معلوماتك الطبة و  
ورة الطبة.   الشخصة، عندما ªستد�ç ال�²

 انات، الرجاء إ,قاء المعلومات اق من أمن الب
ّ
 لتالة جاهزة: كجزئ من التحق

   @طاقةرقم العضو 3ما هو مذكور ع,  � ��ونة أو ,طاقة  التأم  ضماناإلل�$#
   @3ما هو مذكور ع � ���  ,طاقةتارAــــخ إنتهاء وثقة التأم ��ونة أو ,طاقة  التأم  ضمان اإلل�$#
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 خدمة المساعدة الدولّة 

 � ��ك  دلل المش$#

 

 
 

ل Rمكن أن تكون مرهقة وصع_ة. نحن نتفهم أن المسائل المتعلقة ,الصحة   � 3ل ما علك هو أن تهتم ,حالتك النفسة   ,عدا عن الم$�
 لتقدRم المشورة   والسماح لفABقنا ,اإلهتمام ,احتاجاتك من الرعاRة الصحة. 

m
� طبا ��� ومساعدين مؤهل Kق العمل من طاقم ط�ABيتكون ف

 لتالة:  والمساعدة الدولة ,[ل ما يتعلق ,الصحة و تتضمن الخدمات ا 
 

� الحاالت الغ�� طارئة
 خدمة المساعدة الدولة ��

  
  �

�Y قد تتطلب اإلقامة �
� أو االستفادة من أحد خدمات الرعاRة الطبة ال�# Kع لعالج ط�kم السفر خارج الدولة ,غرض الخض � حينما تع$#

الدعم الممكن لك خالل سفرك. ونؤكد    المس�ش¿� لمدة يوم، فإن فABق المساعدة الدولة لدى ضمان ع@ أتم االستعداد لتقدRم جل
أن اإلجراءات المطل�kة منك ت�سم ,السهولة وال�a دون أي عناء أو مشقة: 3ل ما علك هو التواصل معنا ق_ل موعد سفرك ح�# نتمكن  

� تتضمن الخدمات التالة:   
ت¸_ات الالزمة وال�#  من اتخاذ 3افة ال$#

  
 ة المتاحة لك خالل ا� الخاصة ,ك.  1ولسفر توضيح المنافع الطب �� فق وثقة التأم
   ة _̀ الم�ا الفوترة  إجراءات  الرعاRة  �سهل  خدمات  مزودي  ش_كة   �

�Y ومدرجة  ,عناRة  مختارة  صحة  رعاRة  م�شèت  لدى 
 الصحة. 

  ة� أفضل م�ش�ت الرعاtة الصح � احتاجات حالتك الصحة. المفاضلة ب�� Kتل� �
 والتوصة ,األ¶سب ال�#

  ط المسبق للسفر وترتaب مواعد االس�شارات الطبة. التخط
  س�-ة أي مسألة� . � المس�ش¿�

�Y متعلقة ,اإلقامة 
   العلم ,أن هذا اإلجراء  توف�� الدفع المسبق KLة (ير� ش_كة مزودي الخدمات الطب

�Y دة� حالة التعامل مع م�شèت غ$� مقّ
�Y

ط الحصول ع@ الموافقة المس_قة).       Åش$#
   و¤جراء المتا,عة الالزمة مع المس�ش¿� خالل إقامتك ومراق_ة تطور حالتك ,اهتمام. متا�عة الحالة 
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� الحاال 

 ت الطارئةخدمة المساعدة الدولة ��
 

� قد تؤرقك السما و¤ن تعلقت ,حالتك  
ال�# الطارئة  الوطن. وهناك، ر�ما تواجهك ,عض األمور   عن أرض 

m
,عدا  

m
الحاة أحانا تأخذك 

� حال تعرضك لظرف ص�� طارئ خارج  
�Y ة المتاحة لك ع@ الخدمات الطب

m
الصحة. لهذا، فإنه من المهم لك ,م[ان أن تتعرف جدا

 منها ع@  
m
� الص�� الدولة. وحرصا ��كة الوطنة للتأم � لديها خالل السفر، ,ادرت ال�� ��ك ة للمش$# � ضمان   - توف$� خدمات صحة متم$�

� العالم، وذلك لتقدRم المساعدة  
�Y حاالت الطوارئ �

�Y � Kمن أفضل مزودي خدمات العالج الط� K$عت
ُ
كة ت اxة مع �� (ش.م.ع) ب°برام ��

� حاالت الطوارئ الط
�Y ال�رام � ��ك  بة إ,ان السفر. الفورAة للمش$#

 
 خدمات اإلخالء الطبة  

ك مع مراعاة اختار أفضل وسائل النقل المتاحة ألقرب م�شأة طبة مع توف$� العناRة الطبة   ورة الطبة، يتم نقل المش$# إذا اقتضت ال�²
 المالئمة.     

  
  الهاتف gة ع� المشورة الطب
 ك ,فرصة التحدث ها ́� المش$# ، Rح �

� للحصول ع@ المشورة  ع$K التواصل الهات¿� ��� والمؤهل �� مع أحد األط_اء المتخصص
m
تفا

 الطبة الموثوق بها الخاصة ,حالته.    
 

   الوطن األم qإعادة جثمان المتو�� إ 
   9إ �Yك المتو ت¸_ات الالزمة إلعادة جثمان المش$#  عن الوطن، تتضمن الخدمة إجراء جميع ال$#

m
� حالة حدوث الوفاة ,عدا

�Y
� الوثقة).   ال_لد األم

�Y وط واألح[ام المنصوص عليها  (,حسب ال��
 

 حالة السفر الطارئ �
 المساعدة ��

  ،حال التعرض لظروف طارئة أثناء السفر �
�Y ك وأ�ته ك، يتم توف$� وسلة االنتقال والسكن للمش$# ,االستجا,ة لطلب المش$#

ك جميع النفقات الخاصة بوسائل االنتقال وال  سكن. مع مراعاة تحمل المش$#
 

  المس�ش�� �
 اإلحالة الطبة، إدارة حاالت اإلقامة  المبت ��

   ةالطب للمالحظة  ك  المش$# المضفة. وAخضع  الدولة  لدى  راقة  رعاRة صحة  م�شèت  دد ع@  ال$# ,فرصة  ك  المش$# يتمتع 
� المتبع يتما{� مع المقتضات الط KLتوكول العال K$د من أن الxقة لمتا,عة تطور الحالة والتأبة الخاصة ,الحالة الصحة  الدق

ك.       للمش$#
  

ة ع@    صحة خط$�
m
أو Rخلف أثارا تعABف حالة الطوارئ الصحة: �È إصا,ة أو حالة مرضة قد تعّرض حاة الشخص لخطرعاجل وم_ا��

� أحد عظام األطراف).    
�Y ة، أزمة ر�و حادة، ك� المدى ال_عد (ومثال ذلك التعرض ألزمة قلب

 

 
 

 Rمكنك التواصل مع فABق خدمة المساعدة الدولة عن طABق   
 

 4888 418 2 971+      الهاتف 
 �
و�� Aد اإلل�$# K$ال    intl_assistance@damanhealth.ae 

 MyDaman App    عن طABق التطبيق 
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؟ � اء دولي�� gرأي آخر من خ� qهل تحتاج إ 

 � ��ك  دلل المش$#

 

 
 

 �
�fالثا � ghخدمات الرأي الط 

 
� له قد أصaب ,مكروە ع@ المستوى الص��   ���Bفاجأ ,أنه أو أحد األشخاص المقR مر بها الشخص عندماR قد تكون هناك لحظة صع_ة
ة لعدم معرفته  ة؛ فالحزن من معاناة المرض والح$� � الحزن والح$� ��أو مرضÛ عضال Rعجزە. وقد يهتم الشخص وت�_اين مشاعرە ما ب

� الوقت  أفضل العالجات الممكنة لحالت
�Y حkطرة ع@ مشاعرة والقدرة ع@ التفك$� بوض وAفقد الشخص الس

m
ه. وقد يزداد األمر سوءا

  . � ��اء ال�فؤ الدولي K$ة من أحد الخ� فه اتخاذ القرار الحاسم. عندئذ قد تحتاج لمشورة طب ��� يتع
 ال�#

كيها خدمة ، توفر ضمان لمش$# � Kة رغ_اتهم ع@ المستوى الط�� لديها وسعيها الدائم لتلب ��ك  من اهتمامها ال�ب$� ,المش$#
m
   ولهذا، وانطالقا

� ع@ مستوى عاٍل من ال�فاءة والتعرف ع@ أحدث العالجات الخاصة ,حالتك.   ��اء الدولي K$التواصل مع الخ 
 

   � ghبرنامج رأي الخب�� الط 
  

 عU المشورة المتخصصة والموثوق بها م�h احتجت لها  احصل
� الموصوف لك وعّما إذا 3ان هو العالج   Kة العالج الط�ة عن مدى فاعل � ذهنك أسئلة واستفسارات كث$�

�Y تتأزم األمور وتدور عندما 
� هو خارك األفضل. ذلك ألن الخدمة سقوم ,ط  Kمئ�تك وتوجيهك ³ش[ل أفضل األمثل الذي تحتاجه، فإن  برنامج رأي الخب$� الط�

 م�# احتجت أن تعرف وتتفهم خارات العالج المناس_ة لحالتك. 
 

  � ghالمجال الط �
اء الcفء المعتمدين عU المستوى العال¤� �� gقم �التواصل مع الخ� 

� لمعر  Kالمجال الط� �
�Y 

m
ف بهم دولا اء المع$# K$ي�يح لك التواصل مع أفضل الخ � Kإن برنامج رأي الخب$� الط� � KLفة أفضل برتوكول عال

اء ,عناRة من 3ل أنحاء العالم للتواصل معك وطمئ�تك ومساعدتك ع@   K$ار أفضل الخممكن ي�ناسب مع حالتك الطبة، حث تم اخت
 التغلب ع@ مخاوفك. 
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 �
شد �ه خالل رحلة العالج و ال�شا�� � مدير لحالتك §� �س��  س¨تم تعي��

 
   .

m
� عالما ��� ع@ أط_اء معروف Kمدير حالتك الذي س¸تو9 إرشادك خالل مرحلة عرض ملفك الط� � �� س¸تم تعي

 
 عند الطلب  

�
 التواصل مع ف.-ق من أط�اء رواد معتمدين عالما

 
اإلRمل     .1  K$ع معنا  التواصل   K$ع الخدمة  من  لالستفادة  أهليتك  من  للتأxد  بنا  االتصال  ب°م[انك 

 expert.medical@damanhealth.ae    .
m
ونا  إل�$#

m
 أو تقدRم طل_ا

� طبب ,حث Rكون ,مثا,ة «مدير حالتك» الذي يتابع وضعك الص�� من الناحة الطبة من ال_داRة   .2 ��س¸تم تعي
 للنهاRة. 

. س�ساعدك لتجميع 3افة السجالت الطبة و¤عداد ن_ذة ط .3 � ��اء الطبي K$ة تلخص وضعك الص�� ليتم ارساله إ9 الخ ب
اء ع@ مستوى عاٍل من ال�فاءة ,مراجعة حالتك الصحة.  .4 K$ار خ س�تو9 اللجنة العادRة المختصة لدينا ,اخت
ا Rحتوي ع@ توصات مكت�kة ل¡ل خب$� ومعلومات حول ,دائل العالج و¤جا,ات ع@   .5 mرABام ، س�تل¿# تقRغضون أ �

�Y
 أسئلتك المحددة. 

 

 

  

 ما هي مخاوفك الصحية؟ 

 

  : �
و�� Aد اإلل�$# K$ال K$ك أي استفسارات أو أسئلة أو مخاوف ,خصوص حالتك، اتصل وتواصل معنا عRإذا 3ان لد

expert.medical@damanhealth.ae حات و¤جا,ات� أ�ع وقت وتقدRم أي توض
�Y قوم «مدير الحالة» ,التواصل معك. وس

 .  الزمة ,خصوص وضعك الص��
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 التمتع �صّحة أفضل 

 
 �
©fخدمات الطب الوقا  

� يتعّرضون لها 
كينا من أجل الحد من المخاطر الصحّة ال�# � لمش$#

� ضمان لتع¢Aز خدمات الطب الوقا�¬
�Y دائما ôس¶  �

�Y والمساهمة
كينا  عافيتهم ³ش[ل عام. لقد قمنا بتصمم فحوصات صحة محددة  إذا 3انت الخدمات ل�ساء والرجال 3ما هو موضح أدناە (المش$#

� جدول المزاRا الخاص ,ك): مذكورة 
�Y 

 
  الص(� الفحص 

بّة موافقة مس_قة من "ضمان" متاحة مع وجوب الموافقة المس_قة (حث Rطلب مزّود خدمات الرعاRة الطالص��  خدمات الفحص 
 لتقدRم الخدمة). 

 

 : وستاتا �� g̀طان ال� � ªشملها فحص 
�hالخدمات ال 

  سنة)  45(للذكور ما فوق 
 

  ريAالفحص ال�  
 

  المحدد ل�طان �
وستاتا  فحص المضاد الجي�� K$ال  

 
 م مسح الموجات فوق الصوتة للمستق

  : ̀طان الثدي �� � ªشملها فحص 
�hالخدمات ال 

  سنة)  35(لإلناث ما فوق 
 

  ريAالفحص ال�  
 

  (الماموجرام) للثدي �çر اإلشعاAkالتص  
 

  (ةورة الطبّ   مسح الموجات الصوتّة للحوض (إن لزمت ال�²
 

  لورة الطبّة)  CA 15.3تحل  (إن لزمت ال�²
 

   

 : ̀طان عنق الرحم �� � ªشملها فحص 
�hالخدمات ال 

اوح  �  (ينطبق ع@ اإلناث الذين ت$# ��سنوات  3سنة. 3ل  65- 25أعمارهم ب
  � ��اوح أعمارهن ب � ت$#

سنوات لل�ساء   5سنة ، 3ل  49- 25لل�ساء اللوا�#
 � ��اوح أعمارهن ب � ت$#

 سنة) 65-50اللوا�#
 

 ) اخت_ار عنق الرحمPapanicolaou test( 
 

  : ̀طان القولون و المستقم �� � ªشملها فحص 
�hالخدمات ال 

  سنة)   40(للذكور و اإلناث ما فوق 
 

  از K$لل �çالمنا �
  ، Rجرى 3ل س�تان FIT اإلخت_ار ال�ما�¬

 
  ة سنوات -تنظ$� القولون  فحص القولون ,المنظار، Rجرى 3ل ع��

  

 �
©fد ال�}ا�cوس التهاب ال  "ج"  "ب" و  فحص ف��

 

  



 

 

   

damanhealth.ae  � ��ك  24 │ عام  │ دلل المش$#

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  في خدمتكم في أي وقت
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 نحن هنا لمساعدتك  

 ضمان لخدمة العمالءمركز 
 

ونا  ع$K الهاتف    تم إ¶شاء مركز خدمة عمالئنا لكون ,مثا,ة نقطة االتصال األو9 مع ضمان. نقوم ,خدمة عمالئنا ع@ مدار الساعة و إل�$#
 �çأو وسائل التواصل اإلجتما �

و�� Aد اإلل�$# K$كمن خالل ال � ضمان الجودة للتأxد أن المش$#
�Y قا متخصصاABحصلون  ، 3ما أسسنا فR � ��

 الخدمات.  ع@ أفضل
  

 خدمة العمالء عن ط.-ق مركز االتصال
 

Aة.   � ة واإلنجل$��Bالع  � ��اللغت يتحدث أعضاؤە 3ً\ من  أRام األسبkع و  الساعة طلة  � مركز االتصال Rعمل ع@ مدار 
�Y ق عملABلدينا ف

� الخاصة ,ك.  Rمكنك االتصال ع@ أرقام الهواتف ألRة استفسارات أو ش[اوى ,خصوص   ��� وثقة التأم
�Y الفوائد والخدمات المدرجة

كة نا,ة عنك.  � ال��
�Y ق عمل خدمة العمالء مسؤوال عن التعامل مع طل_اتك داخل ضمان والت�سيق مع فرق العمل المختلفةABكون فR  

� تقدمها ضما
ن والحصول ع@ مالحظاتك  سقوم فABق العمل ,التواصل معك من وقت آلخر للتحقق من مدى رضاك ,الخدمات ال�#

 وتعلقاتك. 
 

 خدمة العمالء 
�
ونا ��cإل 

 
� غضون مدة أقصاها يوما  

�Y م]� والرد عل
و�� Aد اإلل�$# K$ال K$ل استفسارات[م المقّدمة ععمل. 3ما Rعمل )  2(سقوم فABق العمل ب�سج

� تمت ع$K موقعنا اإلل�$# 
احات[م والرد ع@ استفساراتم ال�# � الفABق ع@ ªسجل اق$#

  .و وسائل التواصل اإلجتما�ç  و��
 

 ضمان الجودة 
 

� تضمن  
 لساساتنا ال�#

m
� مركز خدمة العمالء Rعملون وفقا

�Y � ��Rعمل فABق العمل المختص ,ضمان الجودة ع@ التأxد أّن جميع الموظف
 لك الحصول ع@ أفضل الخدمات

 

 

  

 تواصل معنا، عبر 
 

600 5 32626 (600 5 DAMAN)   الهاتف   

customerinfo@damanhealth.ae  �
و�� Aد اإلل�$# K$ال 

 الواªس اب  4184200 2 971+

 وسائل التواصل اإلجتماDamanInsurance  �ç@: الف=سبوك،    Damancares@: ت�-�� 
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� الص(�  � التأم��

�� 
�
ة أ®� ذ�اءا gخ� 

� دلل  ��ك  المش$#
 

 
 

� مجال االبت[ار والراحة الرقمة. لذلك فإننا نقدم لمتعاملينا خدمات متنوعة من  
�Y م ما هو األفضلRصة لتقدABلقد 3انت ضمان دائما ح
 خالل موقع ضمان وتطبيق ضمان للهواتف المحمولة. 

 
ونة   � نعمل ع@ تحديثها  تم إضافة هذە الخدمات اإلل�$#

� سعينا لال�#
�Y ن ,استمرار  �

�Y #¿_عة من  التج�Bة العمالء الرقمة، ونحن  حث  طل
�  , فخورون 

 المحلة والدولة. حصلنا عليها من 3افة المناس_ات  الجوائز ال�#
  

 ّ� ع@ درجة عالة من األمان والسالمة وAتم التعامل مع جميع المعلومات الطب
و��  ة والشخصّة Aّ�³ة تاّمة. Rعت$K موقعنا اإلل�$#

 
 تطبيق ضمان للهواتف المحمولة  

 
  � ��� أنه Rمكن للمستخدم

Rقدم تطبيق ضمان للهواتف المحمولة الدعم والمعلومات الفورAة لألعضاء م�# وأينما دعت الحاجة. هذا Rع��
ا إ9 المعلومات األساسة عن طABق أجهزتهم المحمولة بنقرة زر   mر طرق  الوصول فورAkسّهل تطبيق ضمان ع@ األعضاء تطÅ .واحدة

اندماجة أw$x للتفاعل مع محتواهم. ,دýً من قراءة نصوص، أو النظر إ9 صور ثابتة. Rمنح تطبيق ضمان للهاتف المحمول خصائص  
� م[ان واحد. هكذا  

�Y ء �
ات التطبيق لمستخدمه إلدارة صحتهم وت�بع طل_اتهم ورؤAة 3ل {� � ,[ل ³ساطة. استخدم التطبيق  تفاعلة مع م$�

 من أجل: 
 

  ة الخاصة ,ك وكذلك ,طاقات عائلتكون � اإلل�$# �� عرض ,طاقة التأم
  ا,حث عن أط_اء 
  إرسال المطال_ات 
  عرض المنافع الخاصة ,ك 
  ت�بع طل_ات الموافقة الخاصة ,ك 
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� الص(�  � التأم��

�� 
�
ة أ®� ذ�اءا gخ� 

 �
و��  موقع ضمان اإلل�$#

 
نت ع@ موقعنا   ، حث تمنح األعضاء الوصول إ9 بوا,ة سهلة االستخدام     www.damanhealth.aeتقدم ضمان خدمات ع$K اإلن$#

� الص�� الخاصة بهم.  �� مع مجموعة واسعة من الخدمات لتع¢Aز تج�Bة التأم
 

 
 

 : �
و��  أدناە، ,عض فوائد إستخدام الموقع اإلل�$#

 
   برنامج Uالص(� الخاص �ك التعرف ع �  من حث المنافع وغ$� ذلك. الص��  تأمينك  برنامج  طABقة �Aعة لتصفح    –  التأم��
 ةها من المرافق الطبّة.  ا  - ال�حث عن مزّودي خدمات الرعاtة الطبّ  ل_حث عن المس�شفات، الصدلات وغ$�
   مtات)  تقد�(المطال المستحقة  المصار-ف  داد  إس�� ا  -طلب  تقدRم طل_ات  . Rمكنك 

m
ونّا إل�$# تعبئة    لتعAkض  علك فقط 

ة المس�ندات المطل�kة ³سهولة
ّ
، وتحمل è3ف

m
ونّا � الخاص ,ك،  نموذج المطال_ات إل�$#

�Y²ل الحساب الم،  ثّم إدخال تفاص
 
m
ونا � عند الموافقة ع@ الطلبو إرسال المطال_ة إل�$#

�Y²ة إ9 حسا,ك الم   .. س¸تم تحAkل الم_لغ المطالب ,ه م_ا��
 ات)  ّبع  ت��داد المصار-ف المستحقة (المطال Rمكنك ت�بع حاالت مطال_ات التعAkض الخاصة ,ك    -  الخاصة �ك طلب إس��

" � Kل سهولة من خالل ملفك ع@ الموقع ب°سم "حسا�],. 
  ل النماذج�  -  تحم

و��   .Rمكنك تحمل نماذج الطلب واإلرشادات من موقعنا اإلل�$#
   دةtأسعار جد الم  -الحصول عU عروض   � ��التأم أقساط  حسا,ة  برنامج  إستخدام  �    جداو ت Rمكنك 

و�� اإلل�$# موقعنا  ع@ 
لوثائق   تقديABة  أسعار  �  الللحصول ع@  ��ثمن ذلك  التأم إن شþت دفع  Rمكنك  . و�مجرد حصولك ع@ عرض سعر،  ص��

 ب°ستخدام ,طاقة االئتمان الخاصة ,ك. 
m
ونّا  إل�$#

   والمالحظات اإلتصال  ,ح  -معاودة  تقدRم طلب  إذا كنت  Rمكنك  لدينا،  العمالء  � خدمة 
موظ¿� أحد  إ9  التحدث  إ9  اجة 

نموذج   إستخدام   
m
أRضا Rمكنك  بتحدRدهما. 3ما  قمت  الذين  والتارAــــخ  الوقت   �

�Y ,ك  ,اإلتصال  لدينا  العمل  وسقوم 3ادر 
احات   ,الغ عن حاالت اإلحتال. أو اإل المالحظات لدينا لت_ادل اإلق$#

 
 من ذلك......  وأ®� 
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 استفسارات�م  تهمنا

 � ��ك  دلل المش$#
 

 �س�-ة ش�اوى العمالء 
� ªسجل مالحظة أم تقدRم شكوى؟

�Y د من الوسائل، هل ترغبRالعد K$ل شكواك ع : Rمكنك إ,داء مالحظتك أو ªسج
 

 (DAMAN 5 600) 32626 5 600:  هاتف رقم
 

 : �
و�� Aد اإلل�$# K$ال customerinfo@damanhealth.ae 

 
 : �

و�� � الخاص ,ـ"ضمان"  الموقع اإلل�$#
و��  العدRد من الوسائل   وتواصل معنا ع$www.damanhealth.ae    Kتفضل ب¢Aارة الموقع اإلل�$#

 
 9787 614 2 971+: فاxس رقم

 
Aد:  K$إدارة خدمة العمالء  ال 

 وحدة إدارة الش[اوى واالتصال ,العمالء            
كة الوطنة للضمان الص��             ضمان   -ال��
� ، 128888ص.ب:            Kة المتحدة   ،أبوظ��Bاإلمارات الع 

 
   02- 6145544لإل,الغ عن حاالت الغش و سوء اإلستعمال ، Rمكنك اإلتصال ,ضمان عن طABق رقم الهاتف 

  
� رسالة نصة ع$ª  Kستلم  ) عمل. وسوف  2(يوما  فور تقدRمك الشكوى، س¸تو9 فABقنا التعامل معها خالل  

�Y للشكوى �ôالرقم المرج
� الخاص ,ك.    أو    SMSخدمة الـ

و�� Aد اإلل�$# K$ع للرد  ومن ثم  ع@ الkقة عن الشكوى ومال³ساتها ثم الرج� عمل تحققات دق
�Y س�_دأ

 علك أن تتأxد من أن س¸تم التعامل مع شكواك ,منت�� ال�Aة والجدRة والمهنة العالة.  يوم عمل. و   15علك خالل 
 

� عملة  
�Y دناوح�# نتمكن من تق�Ê موضkع الشكوى ,دقة والوقوف ع@ مال³ستها ³ش[ل 3امل، يرKL تزوAدنا ,أRة مس�ندات داعمة تف

 األسئلة المراد معرفة أج�kة لها. التحقيق، 3ما Åسعدنا أن نقوم ,الرد ع@ جميع 
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� التعامل مع شكواك؟

 هل أنت راض² عن ط.-قتنا ��
 

́� برضاهم تجاە طABقة تعاملنا مع شكواهم   ́� توقعاتهم ونح � تخ
�Y طموحنا، ,ل نأمل Êس هو أقaاجات العمالء لإن تلبة احت

� تم ا
� حال عدم الرضا عن الطABقة ال�#

�Yنقدمها لهم. و �
Aد  والحلول ال�# K$ال K$تخاذها للتعامل مع الشكوى، فب°م[انك التواصل معنا ع
  �

و�� � خدمة العمالء    customerinfo@damanhealth.ae  اإلل�$#
�Y وتزوAدنا ,الرقم المرج�ô للشكوى األصلة. وسقوم أحد م��

� إجراء تحققات مستفضة ³شأن مش[لتك ق_ل التواصل معك.  
�Y دراسة شكواك ثم ال_دء, 

 
� هذە الحالة Rحق لك الت 

� أسوأ الظروف و¤ذا ما تعذر الوصول إ9 اتفاق يرضك ³شأن الشكوى المقدمة من جان_ك، ف¿�
�Yوجه ³شكواك  و

� المذكورة أدناە مع إعالم الهيئة الرقابة المعنة ,الرقم المرج�ô للشكوى المقدمة لدى "ضمان" ��  :إ9 الجهات الرقابة المختصة ,التأم
  

: –دائرة الصحة � ghأبوظ   
ة المتحدة  �Bاإلمارات الع ، � Kأبوظ� 

   5674ص.ب. 
 3333 449 2 971+رقم الهاتف: 
 9822 444 2 971+رقم الفاxس: 

 : �
و�� Aد اإلل�$# K$ال contact@abudhabi.ae 

  
: -هيئة الصحة � gfد 

ة المتحدة   �Bاإلمارات الع ، � Kد� 
 (DHA 800) 800342رقم الهاتف:   
 3113113 4 971+رقم الفاxس: 

� ل�سجل شكوى: -قم ب¢Aارة موقع هيئة الصحة Kد�http://isahd.ae   
 

 : � � إحدى اإلمارات األخرى.  هيئة التأم��
�Y م إذا كنت تعمل أو مق

  � �� هيئة التأم
ة المتحدة  �Bاإلمارات الع ، � Kأبوظ� 

 0111 499 2 971+هاتف رقم: 
 2111 557 2 971+فاxس رقم: 

 : �
و�� Aد اإلل�$# K$الcontactus@ia.go.ae    

� أدناە: 
و�� � وتقدRم شكوى ",دون اسم" ع$K الرا,ط اإلل�$# �� كذلك ب°م[انك زAارة الموقع الرس�� لهيئة التأم

https://eservices.ia.gov.ae 
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ك   حقوق ومسؤولات المش��

 � ��ك  دلل المش$#
 

ك  حقوق المش��
 

  : �
�Y (ضمان) ة للضمان الص��كة الوطن � ال��

�Y ك  تمثل حقوقك 3مش$#
   ذلك، ودون ح² منافع �

�Y ة  لدى "ضمان"، ,ماAالص�� السار � ��الحصول ع@ 3افة المعلومات حول برامج وخدمات التأم
، وخدمات إدارة المنافع الصدالنة، و تفاصل ش_كة  � ��وط وأح[ام  وثقة التأم ، واالس�ثناءات و�� � الص�� ��برنامج التأم

ا  ذلك   �
�Y (,ما  الصحة  الرعاRة  خدمات  والخدمات  مزودي  الخ)،   ... األسنان  طب  وعادات  الصدلات  لمس�شفات 

� الص�� الخاصة ,ك ، إضافة إ9 حقوقك ومسؤولاتك.  ��ونة، وقائمة األدوAة المغطاة ,موجب برنامج التأم  اإلل�$#
  .ة� الخصوص

�Y ام وكرامة، مع مراعاة حقوقك  التعامل معك ,اح$#
 ة المتحدة. 3ما  مراعاة ال�Aة فما يتعلق ³سجالتك الطب�Bدولة اإلمارات الع �

�Y ةAة السار� اإلتحادRة والمحل �� للقوان
á
ة وفقا

 أنك مخول أRضا للحصول ع@ توضيح ألRة اس�ثناءات ع@ لوائح ال�Aة.  
   كة، وخدمات إدارة اضات حول المنافع المقدمة، وªسAkة المطال_ات، والخدمات المقدمة من ال�� تقدRم الش[اوى، أو اإلع$#

كة الوطنة للضمان الص�� (ضمان).   المنافع الصدالنة، أو أRة تظلمات أخرى إ9 ال��
   ،ةAالسار واالس�ثناءات  القيود  ذلك   �

�Y ,ما   ، �
التأمي�� برنامجك  منافع  لها، حول  عند طل_ك  المعلومات،  الحصول ع@ 3افة 

 وتفاصل األدوAة المغطاة ضمن برنامجك. 
   ة�Bالع � ��� الخدمات ,اللغت

� ضمان. تل¿#
�Y ة عند االتصال ,مركة خدمة العمالءA �  واإلنجل$�

   .كة � خدمات ال�� ��احات أو تعلقات إ9 ضمان حول كفة تحس  تقدRم أRة اق$#
  .ة المتحدة�Bدولة اإلمارات الع �

�Y الضمان الص�� المعمول بها � �� ممارسة حقوقك ,ما يتفق مع قوان
 

ك  مسؤولات المش��
  

   ك � تتمثل مسؤولاتك 3مش$#
�Y  ة للضمان الص��كة الوطن :  ال�� �

�Y (ضمان)   
   ل.    المنافعقراءة وثائقك التأمي�ة لإلطالع ع@ تفاص �

وط واألح[ام السارAة األخرى ع@ برنامجك التأمي�� واالس�ثناءات وال��
� "ضمان" للحصول ع@ اإلRضاحات حول المزاRا  

�Y مكنك االتصال ع@ خدمات العمالءR ،ة معلوماتRحال عدم فهمك أل �
�Y

 المغطاة والقيود و¤جراءات الموافقات الطبة. 
 ة اإلماراتAkالص�� (ه � ���   ، ,طاقةتقدRم ,طاقة التأم ��ونة أو ,طاقة    التأم ) للحصول ع@ الخدمات الصحة  ضماناإلل�$#

� ش_كة ضمان. 
�Y � �� المغطاة من ق_ل مزودي خدمات الرعاRة الصحة المشمول

   � �� من منافع برنامج التأم
m
� تعد جزءا

التعرف ع@ كفة الحصول ع@ الخدمات الصحة المغطاة، و الخدمات الصدالنة ال�#
 الخاص ,ك. 

  .ة� المط_قة أثناء الحصول ع@ الخدمات الصح �� سداد أRة رسوم أوم_الغ التحمل أو التأم
   ادات� ذلك المس�شفات والصدلات وع

�Y ة (,ماالتعامل مع مزودي خدمات الرعاRة الصح ام المت_ادل عند  إ,داء االح$#
� ضمان.  Kطب األسنان... الخ)، إضافة إ9 من�س� 
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 لمساعدة؟ تواصل معناتحتاج 
 � ��ك  دلل المش$#

 
تحتاج إلى بعض المعلومات؟ لديك اقتراح؟ تريد مشاركتنا رأيك؟ ال تتردد بالتواصل معنا عبر أي من القنوات أدناه، وستجدنا عند حسن 

 ظنك دائماً. 

 
 

Member onboarding kit 
For more info about the Online Registration Process, Understanding your Insurance 

Coverage, Services for Medical Treatment and more, please go through the Member 
Onboarding Kit. 

 
Message us on social media 

channels. For  Twitteror  FacebookWe're quite social, so you can always find us on 
page. Social Caremore info on all channels, visit our  

  

Write us an email 
.ecustomerinfo@damanhealth.aWe're listening at  

 
Find a branch 

branch Easily locate the nearest branch or service point on a map with our 
.locator 

 
Visit our head office 

and how to get there. locationAll you need to know about our  
 

Share your feedback 
.formWe take it personally. Pen us your thoughts using this  

 
Talk to us 

+971 2 614 9555, 600 5 32626 (600 5 DAMAN) 

 
Connect through 

WhatsApp: +971 2 4184200 
 

Send us a letter 
PO Box 128888, Abu Dhabi, United Arab Emirates 

 
Visit our website 

www.damanhealth.ae 
 

 
 مالحظة هاّمة 

ألغراض   المس�ند  هذا  التعارAف،  Åستعمل  للفوائد،  قائمة 3املة   � ��تعي يتم   . � ��التأم وثقة  من  جزءا  Åش[ل  وال  فقط  المعلومات 
� أننا ن_ذل قصارى جهدنا لضمان دقة المحتوى، إال أن ضمان غ$� مسؤولة   ��� ح

�Y . � ��� وثقة التأم
�Y وط المصطلحات، االس�ثناءات وال��

� الوقائع أو أي خطأ 
�Y ة أو أخطاء� هذا المس�ند. عن أي أخطاء مط_ع

�Y أو تناقض يوجد 
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