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Welcome to Daman 
Member Guide – Priority Members 
 

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. 
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About Us 
Member Guide – Priority Members 
 

 
 

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 – Priority Members 
 

 
 

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. 
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Key Benefits Summary 
Member Guide – Priority Members 
 

Our Core Services 
 

 Phone Number  
Answers members’ queries and concerns through a 24 hour call centre staffed 

by bi-lingual representatives. 
TC Plan: 800 4 TOP UP (86787)   l 

Other Daman’s Health Insurance Plans: 600 5 DAMAN 
 

 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 

 
 Call Center priority: A service offered to priority members where they can 

call from their registered mobile number on any of our phone numbers and 
receive fast response in their pre-selected language from our Customer Care 

Agents.  

 
 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 priority 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 

 
Selected Service providers: As our priority member you have access to below listed 

network providers, where a dedicated Customer Relation Officer is assigned to assist 
you during the course of your visit to the Network provider.  For more information 

on these providers, you may contact our Daman Customer Service through our 
phone number or email: cspriority@damanhealth.ae 

 

 Al Ahalia Hospital, Hamdan st., Abu 
Dhabi 

 Al Ahalia Hospital, Musafah., Abu 
Dhabi 

 Burjeel Hospital, Defense rd., Abu 
Dhabi 

 Gulf Diagnostic Center Hospital, 
Abu Dhabi 

 NMC Speciality Hospital, Electra St., 
Abu Dhabi 

 Ain Al Khaleej Hospital, Al Ain 
 Saudi German Hospital, Dubai 

 Universal Hospital LLC, Abu Dhabi 

 Al Noor Hospital, Khalifa st., Abu 
Dhabi 

 Al Noor Hospital, Al Ain 
 Al Noor Hospital, Airport rd., Abu 

Dhabi 
 Al Noor Hospital, Al Ain 

 Magrabi Specialized Hospital 
Daycare Surgeries Eye-Ear-Nose, 

Baniyas, Abu Dhabi 
 Magrabi Specialized Hospital 

Daycare Surgeries Eye-Ear-Nose, Al 
Khaleej Al Arabi, Abu Dhabi 

 Magrabi Eye Center - Day Care 
Surgery, Airport rd., Al Ain 

 

In addition, 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. 
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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:  TC Plan: 800 4 TOP UP (86787) 

Other Daman’s Health Insurance Plans: 600 5 32626 (600 5 DAMAN) 

 

Email Address:  cspriority@damanhealth.ae 

 

Website:  www.damanhealth.ae  
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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: 
 

Selected Service providers:   
 Present your health insurance card (Emirates ID, digital insurance card or 

Daman card) at the Network Provider’s reception. You will be assisted by a 

Network Provider Customer Relations Officer to the VIP counter 
 Network Provider’s Customer Relations Officer will assist you with the 

administrative procedures for availing direct billing. Network Providers 
Customer Relations Officer will explain and complete the necessary 

administrative procedures for you  
 

Other Network providers: 
 Present your health insurance card (Emirates ID , digital insurance card or 

Daman card) at the Network Provider’s reception 
 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.   

 
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. 
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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.  

  
As a priority member, pre-authorization is not required for procedures done 

in our Network Providers within the UAE.   
 

However, procedures in our Network Providers outside the UAE require pre-
authorisation by Daman where applicable as 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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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 requi1rement 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. 
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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 
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International Assistance Services 
Member Guide – Priority Members 

 

 
 
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 – Priority Members 

 

 
 

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! 
Member Guide – Priority Members 

 
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 

 
  



 

 

   

damanhealth.ae Member Guide – Priority Members │ Public │ 28 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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:  TC Plan: 800 4 TOP UP (86787) l   

Other Daman’s Health Insurance Plans: 600 5 32626 (600 5 DAMAN) 

Email Address:  cspriority@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 – Priority Members 

 

 
 
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 – Priority Members 

 
Resolving Customer Complaints 

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

Phone:  
TC Plan: 800 4 TOP UP (86787) 

Other Daman’s Health Insurance Plans: 600 5 32626 (600 5 DAMAN) 
 

Email: cspriority@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 – Priority Members 

 
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 – Priority Members 

 
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. 
 

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 ُعض��ة األول��ة   مش�

 % % الص�� الخاص 2ك، فإننا ح�Gصون عF قدرتك للوصول إ? أفضل الخدمات الطب�ة 9لما كنت 2حاجة إليها. 2ما أننا مختص'&  التأم'&
من خالل هذا الدل�ل، فإنك ستجد معلومات تهمك عن المزاVا و الخدمات المتوفرة لك كعضو ضمن ضمان.  يرPQ اإلطالع عF هذا  

Fفهم و استخدام المنافع ع �
  نحو أفضل. الدل�ل لمساعدتك [%

 

 جدول المحت��ات
 ً̀ �  a2م أه

 2 ...................................................................................................... ضمان  [%

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

 4 ................................................................................................................. نcــــذة

 5 ................................................................................................................. ق�منــــا 

 6 ................................................................................................. الرئeس�ة  المنافع ملخص 

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

 8 ................................................................................ 2ك  الخاصة المنافع.  الص��  تأمينك  برنامج

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

 10 ........................................................... شcكتنا  خالل  من   تجدها   فسوف طب�ة،   مساعدة  إ? 2حاجة  كنت  إذا 

 12 ...................................................................................... الصحية المنافع من اإلستفادة

 13 ............................................................................................ التaال�ف  دفع  غ�&   من  العالج

 14 ................................................................................................ عالجك   تaال�ف  تع��ض

 15 ............................................................................... (R&C)  عليها   والمتعارف  ةالمعقول الرسوم

 16 ........................................................................................... قيمة ذات  أخرى خدمات

   تجدنا 
p
�  معك دائما

 17 ...................................................................................... الطوارئ  حاالت [%

�  – الطب�ة الرعاVة
�  و  مaان أي  [%

 u ................................................................................ 18 وقت أي [%

 20 ................................................................................................ الدولّ�ة  المساعدة خدمة

اء  من  آخر  رأي ?إ  تحتاج  هل P؟   خ� %  22 ................................................................................. دولي'&

 24 ................................................................................................... أفضل   2صّحة  التمتع

 25 ........................................................................................... وقت  أي في خدمتكم في

 26 ................................................................................................... تك لمساعد  هنا  نحن 

ة Pخ�  z�{أ  
p
�  ذ9اءا

%]  %  27 ......................................................................................... الص��  التأم'&

ة Pخ�  z�{أ  
p
�  ذ9اءا

%]  %  28 ......................................................................................... الص��  التأم'&

 29 .................................................................................................... تهمنا    استفساراتaم

ك  ومسؤول�ات  حقوق  31 ............................................................................................ المش�

 32 ........................................................................................... معنا  تواصل  لمساعدة؟  تحتاج

 



 

 

   

damanhealth.ae  % ك'& ك ُعض��ة األول��ة  - دل�ل المش� مش�  3 │ عام  │ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 نــ�ـــذة 
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 ن�ــــذة 
ك ُعض��ة األول��ة   مش�

 

 
 

كة الوطن�ة للضمان الص��   ��( الص�� ع' مستوى المنطقة، تقدم    –ضمان    –ال � قطاع التأم+*
كة رائدة متخصصة /(   ش م ع �5 �4

ً
حلو8

� دولة اإلمارات الع@?�ة المتحدة.  2.6صح�ة مت:املة لنحو  
ك /( EFمش )  مالي+*

 
كة الوطن�ة للضمان الص��   ��Mات التاKعة لـ "القاKضة"  –ال ��Mات القاKضة ع'    ADQضمان �5 احدى ال ��� تعد واحدة من أQFR ال

EUال
الع ى  QFVال المؤسسات  تملك محفظة متن�ع من   �

EUالمنطقة، وال إمارة  مستوى   �
الغF* نف[� /( � قطاعات رئaس�ة ضمن االقتصاد 

املة /(
 . � QUأبوظ 

 
� القطاع من خالل تطبيق مجموعة من أحدث  

ة االبت:ار والتط��ر /( *Fمس ، ( الص�� � قطاع التأم+*
وتقود "ضمان"، Kفضل موقعها ال@�ادي /(

� مجال الصحة عQF ف@�ق عمله
كون Kق�مة  التقن�ات المستخدمة وأفضل الممارسات المعتمدة /( EFا المتخصص والمؤهل. و�ح[( المش

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

� تض
EUكة مزودي الخدمات الصح�ة الyا�4 مع شyوف@�ق الموافقات الطب�ة الذي يتو{ الت|سيق الم ، ) آالف م|ش�ة   3م أ�FR من المتعامل+*

 ع' مستوى الدولة. 
�
 وتقدما

�
ون�ة ذك�ة �5 األ�FR تنوعا EFVما توفر "ضمان" مجموعة خدمات إلM .طب�ة 

 
ف   EFتع  �

EUال الدول�ة  واالعتمادات  الجوائز  من   
�
عددا أن حصدت  Kعد   ، الص��  ) التأم+* معايF* صناعة  إرساء   �

)/ اليوم  "ضمان"  و�ساهم 
� حققتها 

EUاإلنجازات الK  .ة *Fة زمن�ة قص EFخالل ف 
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 قمنــــا 

ك ُعض��ة األول��ة   مش�
 

 
 

بتقدVم خدمات  العالم�ة وتطب�قها والتفرد  الممارسات  % الص�� ع�P وضع أفضل  التأم'& نر�� معاي�& قطاع 
 . اس�ثنائ�ة

 �   التم��

  
كة رائدة و�ما Vحقق   ��ت�سجم مع مaان�نا ك �ك  نحرص عF تقدVم حلول مبتكرة  ��ال لنكون  الرام�ة  رؤ��نا 

 الص�� الموثوق للمجتمع. 
  ال.-ادة 

  
� جميع مشار�عنا ومcادرتنا. 

ك كف�Gق واحد [%   الواحد روح الف.-ق  نومن 2الشفاف�ة والتواصل المفت�ح ونعزز العمل المش�
  

م بتوف�&  % 9ائنا 2ما Vفوق  الدعم لنل� �كينا و�   المسؤولة  توقعاتهم. موظفينا ليتمكنوا من خدمة مش�
  

كينا 9افة.  � س��ل تحقيق سعادة مش�
  اإلنجاز  Vقودنا طموحنا إ? تقدVم أفضل مست��ات الخدمة [%
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 ملخص المنافع الرئ=سة 

ك ُعض��ة األول��ة   مش�
 

 خدماتنا األساسة  
 

  الهاتف رقم 
  Fعمل عV جميع اإلستفسارات من خالل مركز إتصال Fة    24مدار  اإلجا2ة ع��Gالع % % يتحدثون اللغت'& ساعة مؤهل 2موظف'&

�ة.  %  واإلنجل�&
 |    TOP UP (86787) 4 800برامج ثقة المعززة:  

% الص�� تا2عة لضمان:   (DAMAN 5 600) 32626 5 600 برامج أخرى للتأم'&
 

  مدار Iة ع ساعة 24موافقات طبَ
� تتطلب موافقة مسcقة.  إعطاء الموافقات إلجراء  المعالجات الطب�ة

 للحاالت ال£
 

    :ا� المطال�ات داخل
 النظر ��

 يوم عمل.  5العمل عF سداد فوات�& المطالcات خالل مدة  
 

 : UVا� الدفع الم
% مزودي الخدمات الطب�ة وضمان متاحة من خالل أ}�z من   مزود داخل وخارج اإلمارات.  18,000خدمة الدفع المcا�� ب'&

 
ونة ال مثل لها:   ��Yخدمات إل 

 �
و¦%  ل±ل األعضاء من أجل تقدVم المطالcات والتصدVقات     www.damanhealth.aeاإلنتفاع 2خدمات الموقع اإلل§�

 وت�بع حالتها ، والcحث عن مزودي الخدمة الطبّ�ة،  والم�²د من الخدمات. 
 

 خدمات القمة المضافة 
 

  ة: اإلتصال �مركز األعضاء ذوي-aاألول 
من خالل رقم هاتفهم المحمول    الهواتفخدمة مقدمة لألعضاء ذوي األول��ة 2ح�ث تمكنهم من اإلتصال عF أي من األرقام  

 .
p
� تم إخت�ارها مسcقا

 المسّجل، و 2ذلك س�حصلون عF استجا2ة ��عة من ِقcل خدمة العمالء لدينا و 2حسب اللغة ال£
 

  :ة خدمة المساعدة الدول
 دمات طب�ة، توفر األمان و المساعدة عند السفر للخارج. توف�& خ

 
  : �

�bالثا � cdخدمة الرأي الط 
 لمراجعة حاالتهم و¶عطاء الرأي والمشورة. 

p
% من الوصول إ? مجموعة أطcاء مشهور�ن دول�ا ك'&  تمكن المش�
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 برنامج تأمينك الص(� 
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 المنافع الخاصة �ك برنامج تأمينك الص(� . 
 فهم جدول المنافع الخاص 2ك

 

 
 

% الص�� لتغط�ة مجموعة من الخدمات و المنافع الطب�ة. إن وث�قة  � إحدى برامج التأم'&
ك لدVه عض��ة األول��ة، فإنك مسجل [% 9مش�

% الص�� الخاصة 2ك تنص بوض�ح عF الخدمات و العالجات الطب�ة المغطاة. هذە الخدمات و العالجات الطب�ة مذكورة ضمن   التأم'&
� أو اإلتصال 2مركز خدمة العمالء ع�P رقم  جدول المنافع. Vمكنك قراء 

و¦%   الهاتف ة جدول المنافع الخاص 2ك من عF موقعنا اإلل§�
� أو 2طاقة ضمان. 

و¦% � الخاص 2ضمان أو التطبيق اإلل§�
و¦%   المذكور عF الموقع اإلل§�

 
نت: mمكنك إت�اع الخطوات التالة للوصول إj جدول المنافع الخاص �ك عن ط.-ق   اإلن��

 
1.   �

و¦%  http://www.damanhealth.aeقم ب�²ارة الموقع اإلل§�
 أنقر عF "¼سج�ل الدخول"  .2
 قم 2مF½ إسم المستخدم و 9لمة المرور  .3
 أنقر عF «¼سج�ل الدخول» لفتح صفحة معلومات الوث�قة الخاصة 2ك  .4
 أنقر عF «المنافع» من عF صفحة معلومات الوث�قة .5
.  اآلن بÁستطاعتك قراءة جدول  .6   المنافع لمعرفة الم�²د عن الخدمات المغطاة ضمن وث�قة تأمينك الص��
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العثور على مزودي الرعاية  
 الصحية 
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 إذا كنت �حاجة إj مساعدة طبة، فسوف تجدها من خالل ش�كتنا

 شcكة مزّودي خدمات الرعاVة الطبّ�ة التا2عة لضمان

 
� مدى إهتمامنا بتقدVم أجود خدمات الرعاVة الطبّ�ة لكصحتك ذات أهمّ�ة 2الغة  

ولذلك نعمل بÁستمرار  .2ال�سcة لنا وكذلك هو الحال [%
لدينا قائمة شاملة من مزّودي   .عF إقامة عالقات مع مرافق طبّ�ة ذات سمعة ج�دة لتوف�& أفضل ماهو متاح من الخدمات الطبّ�ة

� جميع أنحاء الع
ورة الطبّ�ةخدمات الرعاVة الطبّ�ة [% %Ãحالة ال �

 .الم لمساعدتك [%
 

ة المتحدةt.داخل دولةاإلمارات الع 
 

Vمكنك إخت�ار ُمقّدم الخدمة من ضمن قائمة من الُمزودين: كعضو ذي أول��ة ¼ستطيع الوصول لقائمة شcكة المزودين المذكورة أدناە،  
� عالقات العمالء تم تعيÄنه لمساعدتك أثناء ز 

�ارتك لشcكة المزودين. لم�²د من المعلومات عن المزودين،  ح�ث أن موظف متخصص [%
رقم   ط�Gق  عن  ضمان  عمالء  خدمة  مع  التواصل  �    الهاتفVمكنك 

و¦% اإلل§� �د  Pال�  cspriority@damanhealth.aeأو 
 
 

 Al Ahalia Hospital, Hamdan st., 
Abu Dhabi 

 Al Ahalia Hospital, Musafah., 
Abu Dhabi 

 Burjeel Hospital, Defense rd., 
Abu Dhabi 

 Gulf Diagnostic Center Hospital, 
Abu Dhabi 

 NMC Speciality Hospital, Electra 
St., Abu Dhabi 

 Ain Al Khaleej Hospital, Al Ain 
 Saudi German Hospital, Dubai 

 Universal Hospital LLC, Abu 

Dhabi 

 Al Noor Hospital, Khalifa st., 
Abu Dhabi 

 Al Noor Hospital, Al Ain 
 Al Noor Hospital, Airport rd., 

Abu Dhabi 
 Al Noor Hospital, Al Ain 

 Magrabi Specialized Hospital 
Daycare Surgeries Eye-Ear-

Nose, Baniyas, Abu Dhabi 
 Magrabi Specialized Hospital 

Daycare Surgeries Eye-Ear-
Nose, Al Khaleej Al Arabi, Abu 

Dhabi 
 Magrabi Eye Center - Day Care 

Surgery, Airport rd., Al Ain 
  

2اإلضافة لذلك، لقد قمنا بÁخت�ار شcكة مزودي الرعاVة الصح�ة 2عناVة لتوف�& تغط�ة جغراف�ة شاملة ¼ساعد9م للوصول إليها Ìسهولة  
� ذلك المس�شف�ات،  

الص�دل�ات، المرا}ز المتخّصصة، أينما 9ان موقع عملك أو مaان إقامتك. وتتألف من مرافق طبّ�ة مختلفة 2ما [%
من ذلك z�{ة الصح�ة المحددين 9ما هو موضح    .المستوصفات وأVكة من مزودي الرعاcضمن ش Íخدمات صح�ة معينة ممكن أن تغ

تأمينك.  وث�قة  وط  �� و  بنود   ضمن 
 

% لشcكتنا والحصول عF الخدمات ال أن تقوم 2دفع التaال�ف،  Vمكنك ز�ارة أي من مزّودي خدمات الرعاVة الطبّ�ة التا2عي'& طبّ�ة من غ�&
، 9ما Vمكنك أن تخضع إ? دفع مcلغ تحمل أو Ïسcة تحمل   �ح�ث سÄتم سداد التaال�ف من قcل ضمان من خالل خدمة السداد المcا�

% الص�� الخ نامج التأم'& Pل� 
p
� يتم تقدVمها لك وفقا

� جدول المنافع الخاص 2ك) نظ�& 2عض الخدمات ال£
اص 2ك (مثال  (9ما هو مذكور [%

� جدول المنافع الخاص 2ك وس�كون عل�ك سدادها ودفعها لمزود الخدمات 
ها). ستذكر مثل هذە الرسوم [% اإلس�شارات، األدو�ة، وغ�&

 من تار�ــــخ تقدVم الخدمة. 
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ة المتحدةt.خارج دولة اإلمارات الع 

  
� كجزء من شcكتنا الدولّ�ة  V17,000مكنك الوصول إ? أ}�z من  

ّ P£جميع أنحاء العالم.   مرفق ط �
� تغ�Í مناطق مختلفة [%

سوف   ال£
� Vمكنaم من خاللها الوصول إ? الخدمات الطبّ�ة خارج دولة  

% الصّ�� الخاّصة a2م بوض�ح إ? المناطق الجغراف�ة ال£ ¼ش�& وث�قة التأم'&
هاجميع أنحاءالعالم" أو "جميع أنحاء العالم بÁس�ثناء الوال "اإلمارات، عF س��ل المثال   .Vات المتحدة األم�Gك�ة وكندا"،.........وغ�&

 
� 9ٍل من الممل§ة الع��Gة السعود 

%] %Ôالع�ادات الخارج�ة والعالج داخل المس�ش �
ة للعالج [% �Vة، ت�يح شcكتنا الدولّ�ة نظام الفوترة المcا�

% الخاّصة a2م.  الcح�Gن، ال§��ت، قطر، ُعمان، األردن، مÃ ولبنان، وذلك إذا 9انت هذە الدول ضمن ال � لوث�قة التأم'&
نطاق الجغرا[%

� المس�شف�ات متاحة عن ط�Gق نظام الفوترة  
� تقع ضمن شcكتنا الدولّ�ة، Vكون التن��م [%

� 2عض المناطق الجغراف�ة األخرى ال£
و[%

تغط� المستحقة. سÄتم  المصار�ف  داد  اس� متاحة عن ط�Gق  الخارج�ة  الع�ادات   �
%] العالج  أما خدمات  ة  �الخدمات المcا� ة جميع 

% الخاصة 2ك وط وث�قة التأم'& � .المقّدمة ضمن شcكة مزّودي خدمات الرعاVة الطبّ�ة وفقا ألحaام و�

  
   

 هل ت.-د العثور عI مزّود خدمات رعاmة طبّة ضمن الش�كة؟ 
  

� تحوي مزّودي خدمات الرعاVة الطبّ�ة بÁستمرار عند تعاقدنا مع  
ا}�ة  يتم تحدVث قاعدة ب�اناتنا ال£ مرافق طبّ�ة جدVدة، يرPQ التأ}د من إش�

� شcكة ضمان قcل ز�ارته
 .مزود خدمات الرعاVة الطبّ�ة [%

  
% لشcكتنا أو لمعرفة عنوان أقرب مزّود خدمات رعاVة طبّ�ة لك، يرPQ إس تخدام للم�²د من المعلومات عن مزّودي خدمات الرعاVة الطبّ�ة التا2ع'&

� أو تواصل معنا عن ط�Gق: صفحة الcحث عن مزّودي  
و¦%  خدمات الرعاVة الطبّ�ة الموجودة عF موقعنا اإلل§�

 
 الهاتف: 

 |    TOP UP (86787) 4 800برامج ثقة المعززة:  
% الص�� تا2عة لضمان:     (DAMAN 5 600) 32626 5 600برامج أخرى للتأم'&

 : �
�bو ��Yد اإلل- cال�cspriority@damanhealth.ae  

 : �
�bو ��Yالموقع اإللwww.damanhealth.ae 
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 اإلستفادة من المنافع الصحية
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 العالج من غ�� دفع الت�الف
 خدمة الدفع المcا�� ضمن شcكة مزّودي خدمات الرعاVة الطبّ�ة 

 
خدمات الرعاية الطبّية التابعة لبرنامج التأمين كونك أحد مشتركي "ضمان"،  يحق لك الحصول على العالج الطبي ضمن شبكة مزّودي  

الطبّية والخدمات. يرجى االطالع على جدول منافع   العالجات  استثناء بعض  العالج ويتم  إلى دفع تكاليف  الحاجة  الخاص بك من دون 
بك. الخاص  التأمين    برنامج 

  
ونسبة    التحمل  طبّية عند تلّقي العالج الطبي. فقط عليك دفع مبلغتتيح خدمة الدفع المباشر مزايا إضافية، حيث ال يستوجب دفع التكاليف ال

المنافع)  التحمل جدول  في  مذكور  هو    .(كما 
  

 لالستفادة من خدمات الدفع المباشر، عليك اتباع الخطوات التالية: 
  تقبال عند الذهاب إلى أحد  ) لموظف االسضماناإللكترونية أو بطاقة    التأمين  إبراز بطاقة التأمين الصحي (هوية اإلمارات، بطاقة

سيكون الموظف المتخصص في عالقات العمالء بإنتظارك لمساعدتك    مزّودي خدمات الرعاية الطبّية التابعين لشبكة "ضمان".
 عند الوصول لشباك كبار الشخصيات. 

   المباشرة. سوف يساعدك موظفو    الفوترةاالمتثال لإلجراءات اإلدارية المتّبعة لدى شبكة مزّودي خدمات الرعاية الطبّية في عملية
 شبكة مزّودي خدمات الرعاية الطبّية على شرح واستكمال اإلجراءات اإلدارية الضرورّية. 

 
 شبكة مزودي الخدمات اآلخرين: 

 ) لموظف االستقبال كعضو ذي أولوية  )  ضماناإللكترونية أو بطاقة    التأمين  هوية اإلمارات، بطاقةإبراز بطاقة التأمين الصحي
 .شبكةلعند الذهاب إلى أحد مزّودي خدمات الرعاية الطبّية التابعين ل

   يساعدك موظفو  المباشر. سوف    االدفعاالمتثال لإلجراءات اإلدارية المتّبعة لدى شبكة مزّودي خدمات الرعاية الطبّية في عملية
 شبكة مزّودي خدمات الرعاية الطبّية على شرح واستكمال اإلجراءات اإلدارية الضرورّية. 

 
مقابل تلّقي الخدمات ضمن الشبكة  أو نسبة تحمل إلى مزّودي خدمات الرعاية الطبّية    التحمل  قد تتطلّب بعض الخدمات الطبّية دفع مبلغ

التحمل" هو مبلغ محدّد   الطبّية  الطبّية. ("مبلغ  الرعاية  لمزّود خدمات  الشبكةعليك دفعه  التكاليف  ضمن  التحمل" هى نسبة من  . "نسبة 
ستذكر مثل هذه الرسوم في جدول المنافع الخاص بك وسيكون  ).  ضمن الشبكةالمستحّقة التي يجب عليك دفعها لمزود خدمات الرعاية الطبية  

 الخدمة.عليك سدادها ودفعها لمزود الخدمات من تاريخ تقديم 

 
 الموافقة المسبقة:

الموافقة المسبقة هى عبارة عن تصريح مسبق يتم تقديمه من قبل ضمان لمزّودي خدمات الرعاية الطبية ضمن الشبكة قبل تقديم خدمات 
الرعاية الطبّية، ومن أجل ضمان طبّية معّينة. تطلب منك "ضمان" هذه الموافقة لدعم اختيار اإلجراءات الطبّية التي يطلبها مزّود خدمات  

 أّن شبكة مزّودي خدمات الرعاية الطبّية لديها المعلومات الضرورّية عن الخدمات المغطاة ضمن وثيقة التأمين الصحي الخاصة بك.

 
يقوم مزود الخدمات سيقوم مزود الخدمات الطبية بإعالمكم بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة إذا تطلب العالج ذلك و في هذه الحالة س

 تقديمها.  تمالطبية باتباع اإلجراءات الالزمة للحصول على الموافقة المسبقة للخدمة التي سي

 
 فإن الموافقة المسبقة غير مطلوبة لإلجراءات التي تمت ضمن شبكة مزودي الخدمة داخل دولة اإلمارات العربية كعضو ذي أولوية، 

 . المتحدة

 
(ما لم  فقة المسبقة من "ضمان" لتلّقي الخدماتالتي تتم خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، فإنها تتطلب المواغيــر أن الخدمات الطبية  

  يذكر بخالف ذلك في جدول المنافع الخاص بك).
عند قبول ودخول المؤمن عليه لمزود   الموافقة المسبقة غير مطلوبة من "ضمان" لحاالت الطوارئ التي تتطلب دخول المستشفى، ولكن

الوقت المتفق عليه يتعّين إشعار "ضمان" من قبل مزّودي خدمات الرعاية الطبّية التابعين لشبكة "ضمان" في غضون    الرعاية الطبية، فإنه
بك.  الخاص  المنافع  جدول  في    والمذكور 

  
أيا طيلة  الساعة،  مدار  على  "ضمان"  في  الموافقات  إصدار  كادر  والمنسقين يعمل  الطبيين  المساعدين  األطباء،  ويشمل  األسبوع.  م 

التواصل خالل   لشبكة "ضمان" من  التابعين  الطبّية  الرعاية  لمزّودي خدمات  يتيح  بصورة كاملة مما  تكنولوجياً  المتخصصين، ومجّهز 
 .قنوات متعددة

 



 

 

   

damanhealth.ae  % ك'& ك ُعض��ة األول��ة  - دل�ل المش� مش�  14 │ عام  │ 

 

 تعa-ض ت�الف عالجك
 قم ب�²ارة أي مزود ت�Gدە 

 
نامج   Pة الطبّ�ة التا2عة ل�Vكة مزّودي خدمات الرعاcأو الخدمات العالج�ة المتوفرة خارج ش � P£العالج الط Fالحصول ع �

إذا كنت ترغب [%
% الص�� الخاص 2ك، أو إذا   %   Ïسeت إحضار ه��ة اإلمارات، 2طاقةكنت قد  التأم'& ون�ة أو 2طاقة    التأم'& المطالcة   ضمان ف�مكنكاإلل§�

ط�Gق   عن  2دفعها  تقوم   �
ال£ المطالcاتخدمة  2المcالغ  المنافع)  تع��ض  جدول   �

%] ذلك  2خالف  Vذكر    . (مالم 
  

� قمت 2دفعها، إذا  
داد تaلفة العالج ال£ ك مؤّمن عل�ه من قcل "ضمان"، Vمكنك تقدVم طلب الس� � مثل هذە الحاالت، كونك مش�

%]
% الخاصة 9انت الخدمات المقّدمة مغطاة ضمن برن % الص�� الخاص 2ك وعمل�ة تع��ض المطالcات متاحة ضمن وث�قة التأم'& امج التأم'&

 Vمكنك تقدVم طلب تع��ض المطالcات ع�P إحدى الطرق التال�ة:   2ك. 
 

    نت ، ع�P موقعنا عF اإلن�
p
ونّ�ا إل§� المطالcة  � تصل إ?     Vwww.damanhealth.aeمكنك تقدVم 

ال£ 2المcالغ  للمطالcة 
، قد نطلب منك تقدVم المس�ندات األصل�ة إلجراء عمل�ة تع��ض   .درهم  15,000

p
ونّ�ا � 2عض حاالت تقدVم المطالcات إل§�

%]
 .المطالcات

 ز�ارة أي من فروعنا ونقاط الخدمة Pع�. 
  �

%Ôدعم العمالء من خالل موظ �
%Ôالص�� أو موظ % � مجال التأم'&

%] % � المب�عات، المتخصص'& P¦إدارة المب�عات، مندو. 
 

  : المس}ندات المطلtaة 
 :Vُطلب تقدVم المس�ندات التال�ة إ? جانب نموذج تع��ض المطالcات

   جب أن تعكسV حدا. 9ما Fلفة 9ل خدمة طب�ة عaظهر فيها الخدمات العالج�ة مجزئه مع ب�ان تV م فوات�& مفقطه 2ح�ثVتقد
 إVصاالت مرافقة لتأ}�د الدفع.  المعاملة تأ}�د الدفع أو تقدVم

  Gض أوالتق�Gر خروج الم�Gال±امل× تق � P£(ال�شخ�ص) أو وصف لألعراض الصح�ة    �ر الط � P£ح موجز عن المرض×العرض الط ��
 . الطب�ب مدّون من قcل

  .الوصفة الطب�ة الخاصة 2األدو�ة الموصوفة أو األجهزة الطب�ة المطل��ه 
 

وري معرفة أن  : من ال|�
   م نموذجVات المال�ةعل�ك تقدcغضون  المطال �

يوما من تار�ــــخ آخر عالج للخدمات المقّدمة داخل وخارج   180 لـ"ضمان" [%
 .دولة اإلمارات الع��Gة المتحدة

   رات والمراجعة� Pم الوثائق الداعمة×الت�Vة فإنه ل±م الحق بتقدcللمطال �
اض عF الرفض التام او الجز¦½ إذا 9ان لدaVم أي اع�

 ) يوما اعتcارا من تار�ــــخ األشعار 2الرفض 180خالل مدة اقصاها (
 دأ الرسوم المعقولة والمتعارف عليهاcات 2مcتم سداد المطالÄس (R&C)   جدول المنافع �

 (9ما هو محدد [%
p
إذا 9ان ذلك مذكورا

% هذا لمعرفة الم²  (R&C) الخاص 2ك). يرPQ الرج�ع إ? قسم الرسوم المعقولة والمتعارف عليها ك'& �د من  ضمن دل�ل المش�
 .التفاص�ل

 
 

ة المتحدةt.ة خارج دولة اإلمارات الع :  التغط
   جدول  برامجتوفر �

% الص�� تغط�ة خارج دولة اإلمارات الع��Gة المتحدة إذا تم تحدVدها [%  الخاص 2ك.  المنافعالتأم'&
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  (R&C)الرسوم المعقولة والمتعارف عليها 
  

  �Üات مقدcد التع��ضات الخاصة 2مطال سدَّ
ُ
� حال 9انت هذە التع��ضات ¼

% للشcكة (أي خارج الشcكة) فقط [% الخدمات غ�& التا2ع'&
� تطبيق ضمان أو حسا2ك الخاص (SOB) مشمولة ضمن جدول المزاVا

. و�مكنك مراجعة جدول المزاVا الوارد [% %   الخاص 2خطة التأم'&
MyDaman   2ع أن   

p
علما الشcكة،  خارج  من  المطالcات  تغط�ة  نطاق  من  مcدأ  للتأ}د  تطبق   % التأم'& خطط  المعقولة "ض  الرسوم 

� سداد المطالcات (R & C)والمتعارف عليها" 
%].  

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

 
% لدى شcكة من مقد�Ü الخدمات ضمن خطة محددة. تطبق  الرسوم المعقولة والمتعارف عليها �á  معّدل   الرسوم المعتمدة لعالجâ مع'&

% ح�ث تؤثر   التأم'& � خطة 
� ¼سدVد المطالcات من خارج الشcكة المشمولة [%

"ضمان" معدالت الرسوم المعقولة والمتعارف عليها [%
Fكة عcالرسوم المرتفعة للمزودين خارج الش  . %   أقساط تجدVد وث�قة التأم'&

  
ك؟  � هذا �ال�س�ة �j �مش��

�dعm ماذا  
  

% أن Vحصلوا علىأأن علىعF عالجاتهم من مزّودي الخدمات الصح�ة لالستفادة إ? أقã حد من مزاVا   ك'&  المش�
ّ

% نحث وث�قة التأم'&
 التع��ضات ال±املة عن Ôكة، قد ال يتلcك من اللجوء إ? مزّودي خدمات خارج الش الواردين ضمن الشcكة. وأما إن 9ان ال مفر للمش�

� حال 9انت الرسوم أعF من تلك المعتمدة  
% الخاصة 2ه. التaلفة [%   لدى مزودي الخدمات الواردين ضمن شcكة خطة التأم'&

   
� فهم المcدأ Ìشaل أفضل: 

  ¼ساعدك االحتماالت التوض�ح�ة اآلت�ة [%
  
االحتمال األول: إذا 9ان معدل الرسوم المقبولة والمتعارف عليها أقل من السعر الفع�F الذي تقاضاە مقدم الخدمات الصح�ة من     •

� سÄتم ¼سدVدها. خارج الشcكة، يت
  م اح�ساب الرسوم المقبولة والمتعارف عليها لتحدVد ق�مة التع��ضات ال£

: إذا 9ان السعر الفع�F الذي تقاضاە مزود الخدمات الصح�ة خارج الشcكة أقل من الرسوم المقبولة والمتعارف عليها،   • �
االحتمال الثا¦%

� سÄتم ¼سدVدهايتم اح�ساب هذا السعر الفع�F لتحدVد ق�مة التع��ضات 
  .ال£

  
ك ب�سcة   % المش� � حال تطبيق مcدأ التأم'&

% عF جميع الخدمات المغطاة 20يوضح الجدول أدناە ك�ف يتم اح�ساب التع��ضات [%
ً̀ أن تaلفة جراحة معينة تcلغ   �   1000من قcل المزودين خارج الشcكة مع مcدأ الرسوم المقبولة والمتعارف عليها: فلنقل مث

 درهم إمارا¦
� مس�شÔ% ضمن الشcكة. 

  إن تمت [%
  

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

يتم    �
�dال التعa-ضات  من   Iاألع الحد 

ك   �سدmدها للمش��
والمتعارف   المقبولة  الرسوم 
مزود   Vج�Gــها  لعمل�ة  عليها 
الشcكة   ضمن  خدمات 

  الخاصة 2ك 

1000   �
�  800 درهم إمارا¦

   درهم إمارا¦
800   �

  درهم إمارا¦
أو   المقبولة والمتعارف عليها  للرسوم  (األقل 
  % التأم'& Ïسcة  تطبيق  2عد  الفعل�ة  الرسوم 

ك)  المش�
 

  �Fاالحتمال األول: السعر الفع
الذي تقاضاە مقدم الخدمات  
الشcكة  خارج  من   الصح�ة 

الرسوم   معدل  من   Fأع
 المقبولة والمتعارف عليها  

 
 

1500   �
  درهم إمارا¦

 
 

1200   �
 درهم إمارا¦

  �Fالسعر الفع : �
االحتمال الثا¦%

الذي تقاضاە مقدم الخدمات  
الشcكة  خارج  من   الصح�ة 

الرسوم   معدل  من  أقل 
 المقبولة والمتعارف عليها 

 
 

500  �
 درهم إمارا¦

 
 

400  �
 درهم إمارا¦

400  �
 درهم إمارا¦

أو   المقبولة والمتعارف عليها  للرسوم  (األقل 
  % التأم'& Ïسcة  تطبيق  2عد  الفعل�ة  الرسوم 

ك)  المش�
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  خدمات أخرى ذات قيمة 
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� حاالت الطوارئ

 معك ��
�
 تجدنا دائما

% الص��   تغط�ة حاالت الطوارئ ضمن برامج التأم'&
 

 
 

مون دائما 2أن  % � حاالت الطوارئ. نحن مل�
 تحصل عF أفضل خدمات الرعاVة الطب�ة و خاصة [%

  
� حالة التعرض لحالة طب�ة طارئة ضمن الحدود الجغراف�ة 

� الخدمات الصح�ة لدى أقرب مزّود خدمات الرعاVة الطبّ�ة [%
ّ Ôمكنك تلV

% الخاصة 2ك. ح�ث تتم تغط�ة خدمات الطوارئ الطب�ة داخل و  مزّودي خدمات الرعاVة الطبّ�ة. خارج شcكة   لوث�قة التأم'&
 

� الخدمات الطبّة ضمن ش�كة مزّودي الرعاmة الطبّة 
ّ  عند تل��

إذا 9ان مزّود خدمات الرعاVة الطبّ�ة األقرب ي�بع لشcكة مزّودي خدمات الرعاVة الطبّ�ة التا2عة لضمان، ال Vُطلب منك دفع تaلفة 
 ��   ة من ضمان. الخدمات الطبّ�ة المقّدمة، ح�ث سÄتم دفعها مcا�

قد Vكون مcلغ التحمل أو Ïسcة التحمل �á المcالغ الوح�دة ال£
� جدول المنافع الخاص 2ك. 

% عل�ك دفعها، إذا تم تحدVدها [%  يتع'&
  

% إشعار    عند قبول ودخول العضو لمزود الرعاVة الطب�ة، فإنه ول§ن .الموافقة المسcقة غ�& مطل��ة من "ضمان" لحاالت الطوارئ يتع'&ّ
% ل  "ضمان" � غضون لمن قcل مزّودي خدمات الرعاVة الطبّ�ة التا2ع'&

� جدول المنافع. شcكة [%
 الوقت المتفق عل�ه المذكور [%

 
� الخدمات الطبّة خارج ش�كة مزّودي خدمات الرعاmة الطبّة

ّ  عند تل��
 

إذا 9ان مزّود خدمات الرعاVة الطبّ�ة األقرب خارج شcكة مزّودي خدمات الرعاVة الطبّ�ة التا2عة لضمان، فإنه يتوجب عل�ك دفع  
تaال�ف العالج والمطالcة بها الحقا عن ط�Gق تع��ض المطالcات. عل�ك فقط تعبئة نموذج تع��ض المطالcات المتوفر عF موقعنا 

 �
و¦% ، ثم إرفاق جميع المس�ندات المطل��ة و إرسالها إلينا. للم�²د من المعلومات عن عمل�ة  www.damanhealth.aeاإلل§�
� أو 2طاقة  الهاتف المطالcات، يرPQ االتصال عF رقم تع��ض 

و¦% � الخاص 2ضمان أو التطبيق اإلل§�
و¦% المذكور عF الموقع اإلل§�

   .ضمان
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� أي   –الرعاmة الطبة 

� أي م�ان و ��
 وقت� ��

 خدمات اإلس�شارات الطب�ة ع�P الهاتف
 

 
 

طب�ة ال   ةس�شار اال خدمة    من خالل مزودين محددين من ضمن الشcكة، ح�ث Vمكنك الحصول عF لتطب�ب عن 2عد  تتوفر خدمة ا 
% الص�� من ِقcل ضمان  المقدمة   التأم'& % ضمن برامج  فؤ مؤهلون لتقدVم الرعاVة الطب�ة  لألعضاء المسجل'&

è
، ح�ث يوفر لك أطcاء ك

ف عF المركز مختصون طبيون مؤهلون و ُمدّر�ون   ��é . %Ôمدار الساعة دون الحاجة إ? ز�ارة الع�ادة أو المس�ش F2معاي�& عالم�ة ع
 .   لتقدVم االس�شارة الطب�ة الصح�حة ع�P الهاتف a2ل ��ة وخصوص�ة، للحاالت الطب�ة العامة

  
ا  % و نظام مبتكر  توفر خدمة  �ة، اإلستفادة من أطcاء مؤهل'& % % الع��Gة و اإلنجل�& 2اللغت'& لتطب�ب عن 2عد خدمات اإلس�شارات الطب�ة 

 %êة الشخص�ة. إلدارة المرVم الرعاVوتقد % ، األطcاء المحلي'& %  ، لضمان ال��ة و¼سه�ل اإلحاالت إ? المتخصص'&
 

 طبة ع�c الهاتف؟لماذا mجب أن تتصل لإلس}شارة ال
 

 الcجب عل�ك ز�ارة الطب�ب، و توف�& الوقت، وتجنب التوجه إ? الع�ادة أو  .راحة الV éساعدك االتصال عF اتخاذ قرار م£
ورة %ë 2ال %Ôالمس�ش. 

  � P£تتطلب التدّخل الط �
 .¼شخ�ص أ�ع لألعراض المرض�ة ال£

 مختص � P£ل 9ادر طcاس�شارات طب�ة رف�عة المستوى من ق. 
  ة تامةاس���Ì تها .شارات طب�ةÄأمن الب�انات وخصوص Fمعاي�& الحفاظ ع Fطّبق أعV مركز التطب�ب عن 2ُعد. 

 
ل االتصال �مركز التطبب عن ُ�عد؟ 

ّ
 مmُ �dفض

 
 فـي منتصف الل�ل  اتصل فـي أي وقت وعF مدار الساعة، ح£
 انaولو من أ2عد م  اتصل من أي مaان , لتتحدث للطب�ب ح£
 د ظهور أعراض غ�& واضحة تجعلك غ�& متأ}د من الحاجة ل�²ارة الطب�ب عن  اتصل 
   ةVة المتعلقة 2طب األطفال أو االس�شارات الطب�ة العامة أو الجلدVاتصل لالس�شارات العاد  



 

 

   

damanhealth.ae  % ك'& ك ُعض��ة األول��ة  - دل�ل المش� مش�  19 │ عام  │ 

 

 
 مm �dجب الذهاب إj المس}ش�� أو العادة؟

 
 فـي الحاالت الطارئة 
 ة طب�ة متخصصةVتتطلب رعا �

 للحاالت ال£
  ل الطب�بcض من ق�Gة للم �� تتطلب معاينة مcا�

 للحاالت ال£
 

 ماذا mحصل عند االتصال �مركز التطبب عن ُ�عد؟
 

   ة إ? ممرضة إلعداد تقي�م أو?� وكتا2ة مالحظات عن األعراض الطب�ة وتفاص�لك الشخص�ة ل�قوم الطب�ب �س�تحدث مcا�
ة ل�عط�ك اس�شارة 9املة ة قص�&  .2االتصال 2ك 2عد ف�

 نامج معالجة شخص�ة أو إحالتك إ?  س Pب� �êألعراضك، ثم يو 
p
Äتصل 2ك الطب�ب خالل مدة زمن�ة معينة، ل�عط�ك تقديرا

ور�ة والمتخصصة %Ãة الVالرعا Fب منك للخدمات الطب�ة لتحصل ع�Gمزّود ق.  
 

 من المهم أن تعلم: 
 

  الهاتف، فس Pخدمة اإلس�شارة الطب�ة ع� �ÍغV أي وقت  إذا 9ان برنامجك الص�� �
وف Vمكنك الحصول عF هذە الخدمة [%

، الرجاء اإلتطالع عF جدول المنافع الخاص 2ك.   عF مدار الساعة. لتتعّرف عF الخدمات الُمغطاە ضمن برنامجك الص��
  لمت 

p
� الُمختص، وفقا P£ق الط�Gقّدمتها للف �

طلcات  س�قوم مزود الخدمة المحدد للتطب�ب عن 2ُعد 2اإلفصاح عن المعلومات ال£
ون�ة  قانون دولة اإلمارات الع��Gة المتحدة. جميع اإلتصاالت ستكون ُمسّجلة، ح�ث س�قوم المركز بÏÁشاء سجالت طب�ة إل§�
و سeسمح لنا، مزود الخدمة المحدد للتطب�ب عن 2ُعد و×أو ُمزود آخر للرعاVة الطب�ة للحصول أو تcادل معلوماتك الطب�ة و  

 %Ãال �ïورة الطب�ة. الشخص�ة، عندما ¼ستد 
  :ق من أمن الب�انات، الرجاء إ2قاء المعلومات التال�ة جاهزة

ّ
 كجزئ من التحق

   F2طاقةرقم العضو 9ما هو مذكور ع  % ون�ة أو 2طاقة  التأم'&  ضماناإلل§�
   F9ما هو مذكور ع % %  2طاقةتار�ــــخ إنتهاء وث�قة التأم'& ون�ة أو 2طاقة  التأم'&  ضمان اإلل§�
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 المساعدة الدولّة خدمة 

ك ُعض��ة األول��ة   مش�

 

 
 

ل Vمكن أن تكون مرهقة وصعcة.  % 9ل ما عل�ك هو أن تهتم 2حالتك النفس�ة   نحن نتفهم أن المسائل المتعلقة 2الصحة 2ع�دا عن الم�%
 لتقدVم المشورة   والسماح لف�Gقنا 2اإلهتمام 2احت�اجاتك من الرعاVة الصح�ة. 

p
% طب�ا � ومساعدين مؤهل'& P£ق العمل من طاقم ط�Gيتكون ف

 والمساعدة الدول�ة a2ل ما يتعلق 2الصحة و تتضمن الخدمات التال�ة:  
 

� الحاالت الغ�� طارئة
 خدمة المساعدة الدولة ��

  
� أو االستفادة من أحد خدمات   P£م السفر خارج الدولة 2غرض الخض�ع لعالج ط % �  حينما تع�

� قد تتطلب اإلقامة [%
الرعاVة الطب�ة ال£

المس�شÔ% لمدة يوم، فإن ف�Gق المساعدة الدول�ة لدى ضمان عF أتم االستعداد لتقدVم جل الدعم الممكن لك خالل سفرك. ونؤكد  
� دون أي عناء أو مشقة: 9ل ما عل�ك هو التواصل معنا قcل مو eنتمكن  أن اإلجراءات المطل��ة منك ت�سم 2السهولة وال عد سفرك ح£

� تتضمن الخدمات التال�ة:   
تcÄات الالزمة وال£  من اتخاذ 9افة ال�

  
  ة المتاحة لك خالل السفر% الخاصة 2ك.  1وتوضيح المنافع الطب  فق وث�قة التأم'&
   ة UVا�الم الفوترة  إجراءات  الرعا�Vسهل  خدمات  مزودي  شcكة   �

%] ومدرجة  2عناVة  مختارة  صح�ة  رعاVة  م�شðت  ة  لدى 
 الصح�ة. 

  ة� أفضل م�ش�ت الرعاmة الصح � احت�اجات حالتك الصح�ة. المفاضلة ب�� P£تل �
 والتوص�ة 2األÏسب ال£

  ط المسبق للسفر وترتeب مواع�د االس�شارات الطب�ة. التخط
  ة أي مسألة-aس� . %Ôالمس�ش �

 متعلقة 2اإلقامة [%
   العلم 2أن هذا اإلجراء  توف�� الدفع المسبق PQكة مزودي الخدمات الطب�ة (يرcش �

� حالة التعامل مع م�شðت غ�& مقّ�دة [%
%]

ط الحصول عF الموافقة المسcقة).       éش�
   ة تطور حالتك 2اهتمام. متا�عة الحالةcخالل إقامتك ومراق %Ôو¶جراء المتا2عة الالزمة مع المس�ش 
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� الحاال 

 ت الطارئةخدمة المساعدة الدولة ��
 

� قد تؤرقك الس�ما و¶ن تعلقت 2حالتك  
ال£ الطارئة  الوطن. وهناك، ر�ما تواجهك 2عض األمور   عن أرض 

p
2ع�دا  

p
الح�اة أح�انا تأخذك 

� حال تعرضك لظرف ص�� طارئ خارج  
 عF الخدمات الطب�ة المتاحة لك [%

p
الصح�ة. لهذا، فإنه من المهم لك 2مaان أن تتعرف ج�دا

% الص�� الدولة. وحرص كة الوطن�ة للتأم'& ��% لديها خالل السفر، 2ادرت ال ك'& ة للمش� %  منها عF توف�& خدمات صح�ة متم�&
p
ضمان   - ا

� العالم، وذلك لتقدVم المساعدة  
� حاالت الطوارئ [%

%] � P£من أفضل مزودي خدمات العالج الط Pعت�
ُ
كة ت �ا}ة مع � �(ش.م.ع) بÁبرام �

� حاالت
% ال§رام [% ك'&  الطوارئ الطب�ة إ2ان السفر.  الفور�ة للمش�

 
   ة خدمات اإلخالء الطب

ك مع مراعاة اخت�ار أفضل وسائل النقل المتاحة ألقرب م�شأة طب�ة مع توف�&   ورة الطب�ة، يتم نقل المش� %Ãإذا اقتضت ال
 العناVة الطب�ة المالئمة.     

  
  الهاتف cة ع� المشورة الطب

% للحصول عF المشورة   % والمؤهل'&  مع أحد األطcاء المتخصص'&
p
ك 2فرصة التحدث هاتف�ا ، VحÍ% المش� �

%Ôالتواصل الهات Pع�
 الطب�ة الموثوق بها الخاصة 2حالته.    

 
   الوطن األم jإعادة جثمان المتو�� إ 

تcÄات ال  عن الوطن، تتضمن الخدمة إجراء جميع ال�
p
� حالة حدوث الوفاة 2ع�دا

ك المتو[% إ?  [% الزمة إلعادة جثمان المش�
� الوث�قة).  

وط واألحaام المنصوص عليها [% �� الcلد األم (2حسب ال
 

 حالة السفر الطارئ �
 المساعدة ��

� حال التعرض لظروف طارئة أثناء السفر، 
ك وأ�ته [% ك، يتم توف�& وس�لة االنتقال والسكن للمش� 2االستجا2ة لطلب المش�

ك جميع النفقات الخاصة بوسائل االنتقال والسكن. مع   مراعاة تحمل المش�
 

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

الطب�ة   للمالحظة  ك  المش� المض�فة. و�خضع  الدولة  لدى  راق�ة  رعاVة صح�ة  م�شðت   Fدد ع ال� 2فرصة  ك  المش� يتمتع 
� المتبع يتما�� مع المقتض�ات الطب�ة الخاصة 2الحالة الصح�ة  الدق�قة لمتا2عة تطور الحالة وال  PQتوكول العال Pتأ}د من أن ال�

ك.       للمش�
  

  Fة ع  صح�ة خط�&
p
أو Vخلف أثارا �تع�Gف حالة الطوارئ الصح�ة: �á إصا2ة أو حالة مرض�ة قد تعّرض ح�اة الشخص لخطرعاجل ومcا�

� أحد عظام األطراف).    المدى الcع�د (ومثال ذلك التعرض ألزمة قلب�
%] � ة، أزمة ر�و حادة، ك

 

 

  

 mمكنك التواصل مع ف.-ق خدمة المساعدة الدولة عن ط.-ق 
 

 الهاتف  4888 418 2 971+
intl_assistance@damanhealth.ae  �

و¦% �د اإلل§� Pال� 
MyDaman   ق التطبيق�Gعن ط 
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؟ � اء دولي�� cرأي آخر من خ� jهل تحتاج إ 

ك   ُعض��ة األول��ة مش�

 

 
 

 �
�bالثا � cdخدمات الرأي الط 

 
% له قد أصeب 2مكروە عF المستوى الص��   &'�Gفاجأ 2أنه أو أحد األشخاص المقV مر بها الشخص عندماV ةcقد تكون هناك لحظة صع
ة لعدم معرفته  ة؛ فالحزن من معاناة المرض والح�& % الحزن والح�& أو مرضâ عضال Vعجزە. وقد يهتم الشخص وت�cاين مشاعرە ما ب'&

� الوقت  أفضل العالجات الممكنة لحالت
 و�فقد الشخص الس�طرة عF مشاعرة والقدرة عF التفك�& بوض�ح [%

p
ه. وقد يزداد األمر سوءا

  . % اء ال§فؤ الدولي'& Pف�ه اتخاذ القرار الحاسم. عندئذ قد تحتاج لمشورة طب�ة من أحد الخ� % � يتع'&
 ال£

% لديها وسعيها الدائم لتل ك'&  من اهتمامها ال§ب�& 2المش�
p
كيها خدمة   ولهذا، وانطالقا ، توفر ضمان لمش� � P£المستوى الط Fاتهم عcب�ة رغ

% عF مستوى عاٍل من ال§فاءة والتعرف عF أحدث العالجات الخاصة 2حالتك.   اء الدولي'& Pالتواصل مع الخ� 
 

   � cdبرنامج رأي الخب�� الط 
  

 احصل عI المشورة المتخصصة والموثوق بها م�d احتجت لها 
تتأزم األمور وت � الموصوف لك وعّما إذا 9ان هو العالج  عندما  P£ة عن مدى فاعل�ة العالج الط � ذهنك أسئلة واستفسارات كث�&

دور [%
� هو خ�ارك األفضل. ذلك ألن الخدمة س�قوم 2طمئ�تك وتوجيهك Ìشaل أفضل  P£األمثل الذي تحتاجه، فإن  برنامج رأي الخب�& الط

cاحتجت أن تعرف وتتفهم خ�ارات العالج المناس  ة لحالتك. م£
 

  � cdالمجال الط �
اء الYفء المعتمدين عI المستوى العال�² �� cقم �التواصل مع الخ� 

 � PQلمعرفة أفضل برتوكول عال � P£المجال الط �
%] 

p
ف بهم دول�ا اء المع� Pي�يح لك التواصل مع أفضل الخ� � P£إن برنامج رأي الخب�& الط

اء 2عناVة من 9ل أنحاء العالم للتواصل معك وطمئ�تك ومساعدتك عF  ممكن ي�ناسب مع حالتك الطب�ة، ح�ث تم اخت�ار أفضل  Pالخ�
 التغلب عF مخاوفك. 
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 �
شد �ه خالل رحلة العالج و ال}شا�� � مدير لحالتك �µ �س��  س¶تم تعي��

   .
p
% عالم�ا � عF أطcاء معروف'& P£تو? إرشادك خالل مرحلة عرض ملفك الطÄمدير حالتك الذي س %  سÄتم تعي'&

 
 عند الطلب  

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

 
اإلVم�ل     .1  Pع� معنا  التواصل   Pع� الخدمة  من  لالستفادة  أهليتك  من  للتأ}د  بنا  االتصال  بÁمaانك 

 expert.medical@damanhealth.ae    .
p
ون�ا  إل§�

p
 أو تقدVم طلcا

% طب�ب 2ح�ث Vكون 2مثا2ة «مدير حالتك» الذي يتابع وضعك الص�� من الناح�ة الطب�ة من الcداVة   .2 سÄتم تعي'&
 للنهاVة. 

. س�ساعدك لتجميع 9افة السجالت الطب�ة و¶عداد نcذة ط .3 % اء الطبي'& Pب�ة تلخص وضعك الص�� ليتم ارساله إ? الخ� 
اء عF مستوى عاٍل من ال§فاءة 2مراجعة حالتك الصح�ة.  .4 Pة المختصة لدينا 2اخت�ار خ�Vس�تو? اللجنة الع�اد 
5.   Fتوص�ات مكت��ة ل±ل خب�& ومعلومات حول 2دائل العالج و¶جا2ات ع Fحتوي عV ا pر�Gتق Ôام ، س�تلVغضون أ �

%]
 ئلتك المحددة. أس

 

 

  

 ما هي مخاوفك الصحية؟  

 
  : �

و¦% �د اإلل§� Pال� Pك أي استفسارات أو أسئلة أو مخاوف 2خصوص حالتك، اتصل وتواصل معنا ع�Vإذا 9ان لد
expert.medical@damanhealth.ae  م أي توض�حات و¶جا2ات الزمةVأ�ع وقت وتقد �

. وس�قوم «مدير الحالة» 2التواصل معك [%
  .  2خصوص وضعك الص��
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 التمتع �صّحة أفضل 
ك ُعض��ة األول��ة   مش�

 
 �
·bخدمات الطب الوقا  

كينا من أجل الحد من المخاطر الصحّ�ة  � لمش�
� ضمان لتع�²ز خدمات الطب الوقا¦½

�  Ïسó دائما [%
� يتعّرضون لها والمساهمة [%

ال£
كينا  عافيتهم Ìشaل عام. لقد قمنا بتصم�م فحوصات صح�ة محددة  إذا 9انت الخدمات ل�ساء والرجال 9ما هو موضح أدناە (المش�

� جدول المزاVا الخاص 2ك): مذكورة 
%] 

 
  الص(� الفحص 

مزّود خدمات الرعاVة الطبّ�ة موافقة مسcقة من "ضمان" متاحة مع وجوب الموافقة المسcقة (ح�ث Vطلب الص��  خدمات الفحص 
 لتقدVم الخدمة). 

 

 : وستاتا �� cطان ال�V شملها فحص¸ �
�dالخدمات ال 

  سنة)  45(للذكور ما فوق 
 

  ري��  الفحص ال
 

  طان�� المحدد ل
وستاتا  فحص المضاد الجي£% Pال�  

 
 مسح الموجات فوق الصوت�ة للمستق�م 

� ¸شملها فحص  
�dالخدمات ال :  Vطان الثدي ��

  سنة)  35(لإلناث ما فوق 
 

  ري��  الفحص ال
 

  (الماموجرام) للثدي �ïالتص��ر اإلشعا  
 

  (ورة الطبّ�ة %Ãمسح الموجات الصوتّ�ة للحوض (إن لزمت ال  
 

  تحل�لCA 15.3  (ورة الطبّ�ة %Ãإن لزمت ال) 
 

   

 : � ¸شملها فحص Vطان عنق الرحم ��
�dالخدمات ال 
 Fينطبق ع)  % اوح أعمارهم ب'& سنوات  3سنة. 9ل  65- 25اإلناث الذين ت�

  % اوح أعمارهن ب'& � ت�
سنوات لل�ساء   5سنة ، 9ل  49- 25لل�ساء اللوا¦

 % اوح أعمارهن ب'& � ت�
 سنة) 65-50اللوا¦

 
 ) ار عنق الرحمcاختPapanicolaou test( 

 

  : � ¸شملها فحص Vطان القولون و المستقم ��
�dالخدمات ال 

  سنة)   40(للذكور و اإلناث ما فوق 
 

  از Pلل� �ïالمنا �
  ، Vجرى 9ل س�تان FIT اإلختcار ال§�م�ا¦½

 
  ة سنوات -تنظ�& القولون �� فحص القولون 2المنظار، Vجرى 9ل ع

  

 �
·bاtaد ال�Yوس التهاب ال  "ج" "ب" و فحص ف��
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  في خدمتكم في أي وقت
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 نحن هنا لمساعدتك  

 ضمان لخدمة العمالءمركز 
 

ون�ا  ع�P الهاتف    تم إÏشاء مركز خدمة عمالئنا ل�كون 2مثا2ة نقطة االتصال األو? مع ضمان. نقوم 2خدمة عمالئنا عF مدار الساعة و إل§�
 �ïأو وسائل التواصل اإلجتما �

و¦% �د اإلل§� Pكمن خالل ال� � ضمان الجودة للتأ}د أن المش�
% Vحصلون  ، 9ما أسسنا ف�Gقا متخصصا [% &'

 الخدمات.  عF أفضل
  

 خدمة العمالء عن ط.-ق مركز االتصال: 
�ة.   % الع��Gة واإلنجل�&  % اللغت'& ً̀ من  يتحدث أعضاؤە 9 أVام األسب�ع و  الساعة ط�لة  � مركز االتصال Vعمل عF مدار 

لدينا ف�Gق عمل [%
% الخاصة 2ك.  Vمكنك االتصال عF أرقام الهواتف ألVة استفسارات أو شaاوى 2خصوص   � وث�قة التأم'&

الفوائد والخدمات المدرجة [%
كة ن�ا2ة عنك.  ��� ال

  Vكون ف�Gق عمل خدمة العمالء مسؤوال عن التعامل مع طلcاتك داخل ضمان والت�سيق مع فرق العمل المختلفة [%
� تقدمها ضما

ن والحصول عF مالحظاتك  س�قوم ف�Gق العمل 2التواصل معك من وقت آلخر للتحقق من مدى رضاك 2الخدمات ال£
 وتعل�قاتك. 

 
: خدمة العمالء 

�
ونا ��Yإل 

� غضون مدة أقصاها يوما  
� والرد عل�aم [%

و¦% �د اإلل§� Pال� Pم المقّدمة ع�aق العمل ب�سج�ل استفسارات�Gعمل )  2(س�قوم فV عمل. 9ما
 � تمت ع�P موقعنا اإلل§�

احاتaم والرد عF استفساراتم ال£ � الف�Gق عF ¼سج�ل اق�
  .و وسائل التواصل اإلجتما�ï  و¦%

 
 : ضمان الجودة

� تضمن   
 لس�اساتنا ال£

p
� مركز خدمة العمالء Vعملون وفقا

%] % Vعمل ف�Gق العمل المختص 2ضمان الجودة عF التأ}د أّن جميع الموظف'&
 لك الحصول عF أفضل الخدمات

  

 
 

  

 تواصل معنا، عبر 

 
  |   TOP UP (86787) 4 800برامج ثقة المعززة:  

% الص�� تا2عة لضمان:      (DAMAN 5 600) 32626 5 600برامج أخرى للتأم'&
 

 الهاتف 

cspriority@damanhealth.ae  �
و¦% �د اإلل§� Pال� 

 الوا¼س اب 4184200 2 971+
 ��-aت :@Damancares   ، الف=سبوك :@DamanInsurance  وسائل  �ïالتواصل اإلجتما 
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ة أ¼�«  cالص(� خ� � � التأم��

�� 
�
 ذ�اءا

ك ُعض��ة األول��ة   مش�
 

 
 

� مجال االبتaار والراحة الرقم�ة. لذلك فإننا نقدم لمتعاملينا خدمات متنوعة من  
لقد 9انت ضمان دائما ح�Gصة لتقدVم ما هو األفضل [%
 خالل موقع ضمان وتطبيق ضمان للهواتف المحمولة. 

 
ون�ة   � نعمل عF تحديثها  تم إضافة هذە الخدمات اإلل§�

� سعينا لال£
�  ن 2استمرار [%

%] Ôcة العمالء الرقم�ة، ونحن  ح�ث  طل�عة من  ال�Gتج
�  2 فخورون 

 المحل�ة والدول�ة. حصلنا عليها من 9افة المناسcات  الجوائز ال£
  

� عF درجة عال�ة من األمان والسالمة و�ت 
و¦% �ّ�ة تاّمة. Vعت�P موقعنا اإلل§�Ì م التعامل مع جميع المعلومات الطبّ�ة والشخصّ�ة 

 
 تطبيق ضمان للهواتف المحمولة  

 
  % � أنه Vمكن للمستخدم'&

Vقدم تطبيق ضمان للهواتف المحمولة الدعم والمعلومات الفور�ة لألعضاء م£ وأينما دعت الحاجة. هذا Vع£%
ا إ? المعلومات األساس�ة عن ط�Gق أجه  pاألعضاء تط��ر طرق  الوصول فور Fسّهل تطبيق ضمان عé .زتهم المحمولة بنقرة زر واحدة

اندماج�ة أ}�z للتفاعل مع محتواهم. 2دúً من قراءة نصوص، أو النظر إ? صور ثابتة. Vمنح تطبيق ضمان للهاتف المحمول خصائص  
ات التطبيق لمستخدم�ه إلدارة صحتهم وت�بع طلcاتهم ورؤ�ة 9ل   % � مaان واحد. هكذا a2ل Ìساطة. استخدم التطبيق  تفاعل�ة مع م�&

ء [% �
��

 من أجل: 
 

  ون�ة الخاصة 2ك وكذلك 2طاقات عائلتك % اإلل§�  عرض 2طاقة التأم'&
  اءcا2حث عن أط 
  اتcإرسال المطال 
  عرض المنافع الخاصة 2ك 
  ات الموافقة الخاصة 2كcت�بع طل 
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� الص(�  � التأم��

�� 
�
ة أ¼�« ذ�اءا cخ� 

� موقع ضمان 
و¦%  اإلل§�

 
نت عF موقعنا   ، ح�ث تمنح األعضاء الوصول إ? بوا2ة سهلة االستخدام     www.damanhealth.aeتقدم ضمان خدمات ع�P اإلن�

% الص�� الخاصة بهم.   مع مجموعة واسعة من الخدمات لتع�²ز تج�Gة التأم'&
 

 
 

 : �
و¦%  أدناە، 2عض فوائد إستخدام الموقع اإلل§�

 
  الص(� الخاص �ك �  ح�ث المنافع وغ�& ذلك. من  الص��  تأمينك  برنامج  ط�Gقة ��عة لتصفح    –  التعرف عI برنامج التأم��
 ةها من المرافق الطبّ�ة.  ا  - ال�حث عن مزّودي خدمات الرعاmة الطبّ  لcحث عن المس�شف�ات، الص�دل�ات وغ�&
   مmات)  تقد�(المطال المستحقة  المصار-ف  داد  إس�� .   -طلب 

p
ونّ�ا إل§� التع��ض  تقدVم طلcات  تعبئة    Vمكنك  عل�ك فقط 

، وت
p
ونّ�ا ة المس�ندات المطل��ة Ìسهولةنموذج المطالcات إل§�

ّ
� الخاص 2ك،  حم�ل ð9ف

%]Ãثّم إدخال تفاص�ل الحساب الم  ،
 
p
ون�ا � عند الموافقة عF الطلبو إرسال المطالcة إل§�

%]Ãة إ? حسا2ك الم �  .. سÄتم تح��ل المcلغ المطالب 2ه مcا�
   ات)  ت}ّبع�داد المصار-ف المستحقة (المطال بع حاالت مطالcات التع��ض الخاصة 2ك  Vمكنك ت�   -  الخاصة �ك طلب إس��

" � P¦سم "حساÁالموقع ب Fل سهولة من خالل ملفك عa2. 
  ل النماذج�  -  تحم

و¦%   .Vمكنك تحم�ل نماذج الطلب واإلرشادات من موقعنا اإلل§�
   دةmأسعار جد الم  -الحصول عI عروض   % التأم'& أقساط  حسا2ة  برنامج  إستخدام  و  جداو ت Vمكنك  اإلل§� موقعنا   Fع  �

%¦
لوثائق   تقدي�Gة  أسعار   Fالللحصول ع  % ثمن ذلك  التأم'& إن شûت دفع  Vمكنك  . و�مجرد حصولك عF عرض سعر،  ص��

 بÁستخدام 2طاقة االئتمان الخاصة 2ك. 
p
ونّ�ا  إل§�

   والمالحظات اإلتصال  تقدVم طلب    -معاودة  Vمكنك  لدينا،  العمالء  � خدمة 
%Ôموظ أحد  إ?  التحدث  إ?  2حاجة  إذا كنت 

نموذج   إستخدام   
p
أVضا Vمكنك  بتحدVدهما. 9ما  قمت  الذين  والتار�ــــخ  الوقت   �

%] 2ك  2اإلتصال  لدينا  العمل  وس�قوم 9ادر 
احات   2الغ عن حاالت اإلحت�ال. أو اإل المالحظات لدينا لتcادل اإلق�

 
 ذلك...... من  وأ¼�« 
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 استفسارات�م  تهمنا

ك ُعض��ة األول��ة   مش�
 

  �سa-ة ش�اوى العمالء 
� ¼سج�ل مالحظة أم تقدVم شكوى؟

 : Vمكنك إ2داء مالحظتك أو ¼سج�ل شكواك ع�P العدVد من الوسائل، هل ترغب [%
 

 :  الهاتفرقم 
 |    TOP UP (86787) 4 800برامج ثقة المعززة:  

% الص�� تا2عة لضمان:     (DAMAN 5 600) 32626 5 600برامج أخرى للتأم'&
 

 �
�bو ��Yد اإلل- cال� : cspriority@damanhealth.ae 

 �
�bو ��Yالخاص 2ـ"ضمان"  : الموقع اإلل �

و¦% العدVد من   وتواصل معنا ع�www.damanhealth.ae   Pتفضل ب�²ارة الموقع اإلل§�
 الوسائل 

 9787 614 2 971+: فا¼س رقم
-د cإدارة خدمة العمالء  : ال� 

 وحدة إدارة الشaاوى واالتصال 2العمالء            
كة الوطن�ة للضمان الص��            �� ضمان   -ال
� ، 128888ص.ب:            P£ة المتحدة   ،أبوظ��Gاإلمارات الع 

 
   02- 6145544لإل2الغ عن حاالت الغش و سوء اإلستعمال ، Vمكنك اإلتصال 2ضمان عن ط�Gق رقم الهاتف 

 
� رسالة نص�ة ع�P  ¼ستلم  ) عمل. وسوف  2(يوما  فور تقدVمك الشكوى، سÄتو? ف�Gقنا التعامل معها خالل  

الرقم المرج�ó للشكوى [%
� الخاص 2ك.    أو    SMSخدمة الـ

و¦% �د اإلل§� Pال� Fساتها ثم الرج�ع للرد  من ثم  و عÌعمل تحق�قات دق�قة عن الشكوى ومال �
س�cدأ [%

 يوم عمل. وعل�ك أن تتأ}د من أن سÄتم التعامل مع شكواك 2منت�þ ال��ة والجدVة والمهن�ة العال�ة.    15عل�ك خالل 
 

  PQل 9امل، يرaشÌ ستهاÌمال Fموض�ع الشكوى 2دقة والوقوف ع �ãنتمكن من تق � عمل�ة  وح£
تزو�دنا 2أVة مس�ندات داعمة تف�دنا [%

 التحقيق، 9ما éسعدنا أن نقوم 2الرد عF جميع األسئلة المراد معرفة أج��ة لها. 
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� التعامل مع شكواك؟

 هل أنت راضÁ عن ط.-قتنا ��
 

� تخ�Í توقعاتهم ونحÍ% برضاهم تجاە ط�Gقة تعاملنا مع شكواهم  
إن تلب�ة احت�اجات العمالء لeس هو أقã طموحنا، 2ل نأمل [%

�د   Pال� Pانك التواصل معنا ع�aمÁتم اتخاذها للتعامل مع الشكوى، فب �
� حال عدم الرضا عن الط�Gقة ال£

� نقدمها لهم. و[%
والحلول ال£
  �

و¦% � خدمة العمالء    fo@damanhealth.aecustomerin  اإلل§�
%] ��وتزو�دنا 2الرقم المرج�ó للشكوى األصل�ة. وس�قوم أحد م

� إجراء تحق�قات مستف�ضة Ìشأن مشaلتك قcل التواصل معك.  
 2دراسة شكواك ثم الcدء [%

 
� هذە الحالة Vحق لك الت 

%Ôك، فcشأن الشكوى المقدمة من جانÌ أسوأ الظروف و¶ذا ما تعذر الوصول إ? اتفاق يرض�ك �
وجه Ìشكواك  و[%

% المذكورة أدناە مع إعالم الهيئة الرقاب�ة المعن�ة 2الرقم المرج�ó للشكوى المقدمة لدى "ضمان"   :إ? الجهات الرقاب�ة المختصة 2التأم'&
  

: –دائرة الصحة � cdأبوظ   
، اإلمارات الع��Gة المتحدة   � P£أبوظ 

   5674ص.ب. 
 3333 449 2 971+رقم الهاتف: 
 9822 444 2 971+رقم الفا}س: 

 : �
و¦% �د اإلل§� Pال� contact@abudhabi.ae 

  
: -هيئة الصحة � cbد 

، اإلمارات الع��Gة المتحدة    � P¦د 
 800342رقم الهاتف:   
 3113113 4 971+رقم الفا}س: 

� ل�سج�ل شكوى: -قم ب�²ارة موقع هيئة الصحة P¦دhttp://isahd.ae   
 

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

  %  هيئة التأم'&
، اإلمارات الع��Gة المتحدة   � P£أبوظ 

 0111 499 2 971+هاتف رقم: 
 2111 557 2 971+فا}س رقم: 

 : �
و¦% �د اإلل§� Pال�contactus@ia.go.ae    

� أدناە: 
و¦% % وتقدVم شكوى "2دون اسم" ع�P الرا2ط اإلل§�  كذلك بÁمaانك ز�ارة الموقع الرس�� لهيئة التأم'&

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

ك ُعض��ة األول��ة   مش�
 

ك  حقوق المش��
 

 : �
كة الوطن�ة للضمان الص�� (ضمان) [% ��� ال

ك [%  تمثل حقوقك 9مش�
   منافع Ãذلك، ودون ح �

% الص�� السار�ة  لدى "ضمان"، 2ما [% الحصول عF 9افة المعلومات حول برامج وخدمات التأم'&
، وخدمات إدارة المنافع الص�دالن�ة، و تفاص�ل شcكة  % وط وأحaام  وث�قة التأم'& �، واالس�ثناءات و� % الص�� برنامج التأم'&

ا  ذلك   �
%] (2ما  الصح�ة  الرعاVة  خدمات  والخدمات  مزودي  الخ)،   ... األسنان  طب  وع�ادات  الص�دل�ات  لمس�شف�ات 

% الص�� الخاصة 2ك ، إضافة إ? حقوقك ومسؤول�اتك.  ون�ة، وقائمة األدو�ة المغطاة 2موجب برنامج التأم'&  اإلل§�
  .الخصوص�ة �

ام وكرامة، مع مراعاة حقوقك [%  التعامل معك 2اح�
 سجالتك الطب�Ì ة ف�ما يتعلق��� دولة اإلمارات الع��Gة المتحدة. 9ما  مراعاة ال

% اإلتحادVة والمحل�ة السار�ة [%  للقوان'&
è
ة وفقا

 أنك مخول أVضا للحصول عF توضيح ألVة اس�ثناءات عF لوائح ال��ة.  
   كة، وخدمات إدارة ��اضات حول المنافع المقدمة، و¼س��ة المطالcات، والخدمات المقدمة من ال تقدVم الشaاوى، أو اإلع�

كة الوطن�ة للضمان الص�� (ضمان).  �� المنافع الص�دالن�ة، أو أVة تظلمات أخرى إ? ال
  �

التأمي£% برنامجك  منافع  لها، حول  عند طلcك  المعلومات،  السار�ة،  الحصول عF 9افة  واالس�ثناءات  القيود  ذلك   �
%] 2ما   ،

 وتفاص�ل األدو�ة المغطاة ضمن برنامجك. 
  .ضمان �

�ة عند االتصال 2مركة خدمة العمالء [% % % الع��Gة واإلنجل�& � الخدمات 2اللغت'&
Ôتل 

   .كة ��% خدمات ال احات أو تعل�قات إ? ضمان حول ك�ف�ة تحس'&  تقدVم أVة اق�
   ة المتحدة. ممارسة حقوقك 2ما يتفق مع��Gدولة اإلمارات الع �

% الضمان الص�� المعمول بها [%  قوان'&
 

ك  مسؤولات المش��
  

 �
ك [% كة الوطن�ة للضمان الص��  تتمثل مسؤول�اتك 9مش� ��:  ال �

   (ضمان) [%
   تفاص�ل Fالمنافعقراءة وثائقك التأمي��ة لإلطالع ع    . �

وط واألحaام السار�ة األخرى عF برنامجك التأمي£% ��واالس�ثناءات وال
� "ضمان" للحصول عF اإلVضاحات حول المزاVا  

� حال عدم فهمك ألVة معلومات، Vمكنك االتصال عF خدمات العمالء [%
%]

 المغطاة والقيود و¶جراءات الموافقات الطب�ة. 
 الص�� (ه��ة اإلمارات % %   ، 2طاقةتقدVم 2طاقة التأم'& ون�ة أو 2طاقة    التأم'& ) للحصول عF الخدمات الصح�ة  ضماناإلل§�

� شcكة ضمان. 
%] %  المغطاة من قcل مزودي خدمات الرعاVة الصح�ة المشمول'&

   %  من منافع برنامج التأم'&
p
� تعد جزءا

التعرف عF ك�ف�ة الحصول عF الخدمات الصح�ة المغطاة، و الخدمات الص�دالن�ة ال£
 الخاص 2ك. 

  .الخدمات الصح�ة Fقة أثناء الحصول عcالمط %  سداد أVة رسوم أومcالغ التحمل أو التأم'&
   ذلك المس�شف�ات والص�دل�ات وع�ادات �

التعامل مع مزودي خدمات الرعاVة الصح�ة (2ما [% ام المتcادل عند  إ2داء االح�
� ضمان.  P£طب األسنان... الخ)، إضافة إ? من�س 
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 ل معناتحتاج لمساعدة؟ تواص
ك ُعض��ة األول��ة   مش�

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

 ظنك دائماً. 

 
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 cspriority@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 

TC Plan: 800 4 TOP UP (86787) 
Other Daman’s Health Insurance Plans: 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  التعار�ف،  éستعمل  للفوائد،  قائمة 9املة   % تعي'& يتم   . % التأم'& وث�قة  من  جزءا  éشaل  وال  فقط  المعلومات 

% أننا نcذل قصارى جهدنا لضمان دقة المحتوى، إال أن ضمان غ�& مسؤولة   � ح'&
%] . % � وث�قة التأم'&

وط [% ��المصطلحات، االس�ثناءات وال
� الوقائع أو أي خطأ 

� هذا المس�ند. عن أي أخطاء مطcع�ة أو أخطاء [%
 أو تناقض يوجد [%
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