
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musafer 
Policy Wording 
 

 

 

 

 مسافر  
 نص الوثيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.damanhealth.ae/opencms/opencms/Daman/en/home/index.html


  

 

 

 

 

PUBLIC   │ 04364R02 │ 2 of 26 

 

 

 
TABLE OF CONTENTS 

 

 
POLICY INTRODUCTION ...................................-3- 

 
 

SECTION1: DEFINITIONS................................-4- 
 
 
SECTION 2: ENROLLMENT AND EFFECTIVE DATE 
OF COVERAGE...............................................-10- 

 
 
SECTION 3: TERMINATION  OF COVERAGE....-11- 
 
 
SECTION 4: PREMIUM RATES........................-13- 
 
 
SECTION 5: GENERAL PROVISIONS...............-14- 
 
 
SECTION 6: PROCEDURES FOR OBTAINING 

COVERED BENEFITS………………………............-17- 
 
 
SECTION 7: COVERED HEALTH SERVICES.…..-19- 
 
 
SECTION 8: COORDINATION OF BENEFITS, 
SUBROGATION AND REIMBURSEMENT..........-20- 
 
 
SECTION 9: GENERAL EXCLUSIONS...............-21- 

 
 
SECTION 10: SPECIAL CONDITIONS..............-26- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 المحتويات جدول  
 
 

 3…………………..……...…….…………………………  مقدمة الوثيقة: 
 
 

 4……………………………………………..….…..…: تعريفات  ۱القسم  
 
 

 10…………………: التسجيل وتاري    خ رسيان مفعول التغطية. ۲القسم  
 

 
 11…….……………..………..……………………………: اإلنهاء  ۳القسم  

 

 
 13……………………………………….……..…….…: األقساط  4القسم  

 
 

 14…………………………………………...…….…: أحكام عامة ٥القسم  
 
 

 
 17…………….……منافع المغطاة  ال : إجراءات الحصول عىل  6القسم  

 
 

 19……………..…………………: الخدمات الصحية المغطاة  7القسم  
 
 
 

داد المصاريف المستحقة 8القسم    20…………………...: طلبات إستر
 
 

 21……….…..………………...………………إستثناءات عامة :  9القسم  
 

 
وط خاصة  ۱0القسم    26………..….…………………………………: رسر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.damanhealth.ae/opencms/opencms/Daman/en/home/index.html
https://www.damanhealth.ae/
https://www.damanhealth.ae/
https://www.damanhealth.ae/


  

 

 

 

 

PUBLIC   │ 04364R02 │ 3 of 26 

 

 
POLICY INTRODUCTION 

 
This Policy Wording forms part of the Policy (as described 
in the –  Policy Schedule) and should be read in its 
entirety. 
 
This Policy shall become effective at 00:00 midnight UAE 

time on the Effective Date, and will be continued in force 
by the timely payment of the required Premiums when 
due, subject to termination of this Policy as provided 
herein or on the Expiry Date. When the Policy is 
terminated, as provided for in Section 3, this Policy and 
all Coverage under this Policy will end at 00:00 midnight 
UAE time on the date following the date of termination. 
 
This Coverage may be modified by the attachment of 
Riders and/or Amendments and/or Special Agreements. 
Please read the provisions described in these documents 

to determine the way in which provisions in this Policy 
may have been changed. 
 
The Policy will be governed by the Health Insurance laws, 
respective bylaws and circular(s), as set forward by the 
regulator(s) and applicable Federal law of the United 
Arab Emirates. 
 
The Policy is executed in English and Arabic language. 
Any translation of this Policy into a language other than 
English and Arabic shall exist only for convenience of 
the parties. However, in case of a disparity between 

the English and the Arabic version, it is being 
understood that the Arabic version shall be prevail. 
 
This Policy Wording sets forth the rights and obligations 
between Daman and the Policyholder and all Eligible 
Persons. The Policyholder agrees to inform its Primary 
Insured and dependents of the terms and conditions. In 
case of any conflict between the Policy Wording and the 
Policy Schedule, the Policy Schedule shall prevail.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 مقدمة الوثيقة 
 

  كما  و  جكور  )   يشكككككككككككلو نص  جز الوثيقة يقة    الوثيقة 
     يدول  ف 

الوثيقة( والت 
 تها  بلليته. ة يجب قرا 

 

 
  تمام الساعة  

ة  ساًة ) نتصف الليو( ترسي  جز الوثيقة ف  بتوقيت    -   الثانية عرسر
   تاريككككخ رسيان المفعول، وسوف تبق  سارية طالما  - دولة اإل ارات العربية المتحدة  

   وعد ا،  ع  راعاة حاالت االنهاة المنصوص عليها  
يتم دفع األقساط المستحقة ف 

الوثيقة     جز 
اال   ف  تاريككككخ  حلول  حسبما  و  نتهاة أو  الوثيقة،  إنهاة  يتم  وعند ا   .

  القسم  
، فإن  جز الوثيقة وأية تغطية  قد ة بمويبها سوف  3 نصوص عليه ف 
  تمام  
ة  ساًة  تنته  ف     الساعة الثانية عرسر

بتوقيت دولة اإل ارات العربية المتحدة ف 
 اليوم التال  لتاريككككخ اإلنهاة. 

 

  ات خاصة ي تفاق إ و/أو  يجوز تعديو  جز التغطية بإضافة  لحقات و/ أو تعديالت  
  يمك      

   جز المستندات لتحديد الطريقة الت 
إليها. يرجى قراةة األحلام الواردة ف 
 خاللها تغيير أحلام  جز الوثيقة. 

 
 
 

يعات  تخضع الوثيقة لقوانير    اللوائح و التعا يم الصادرة     ،  الصح    التأ ير  وترسر
الصلة   ذات  والقوانير   يعات  الترسر عنها  يصدر    

الت  الحكو ية  وللقوانير   الهيئات 
 االتحادية المطبقة لدولة اإل ارات العربية المتحدة. 

 
 

ية والعربية ويجوز تريمتها ال أي لغة أخرى   تم تحرير  جز الوثيقة باللغتير  اإلنجلير 
  حالة ويود  

ية والعربية يعتيى النص العربى   و  ا وف 
ختالف بير  النسختير  االنجلير 
 نقاع. النص السائد الجي يعتد به عند حدوث  أي   

 
 

 

ا ات كو    ضككككككككككمان و صككككككككككاحب الوثيقة ويميع   يتضككككككككككم  نص الوثيقة حقوا وكلي  
لع الما   عليه الرئ  ككككككككككك  و  

ي
.  يوافي صكككككككككككاحب الوثيقة أن يط األشكككككككككككخاص الما لير 

وط    حال  تعار     . المعالير  عىل  جز البنود والرسككككككككر
ترسككككككككي أحلام يدول الوثيقة ف 

 بنود ا  ع بنود نص الوثيقة. 
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SECTION 1 

DEFINITIONS 
 

This Section defines the terms used throughout this 
Policy and is not intended to describe Covered or Un-

Covered services. 
 
"Accident” – a sudden, unexpected, violent external 
event causing a severe physical bodily Injury, which is 
usually visually identifiable, and is documented by a 
competent authority such as a law enforcement officer or 
Physician. 
 
“Authorization Form” – a form that must be completed 
by the attending Physician of the Eligible Person and 
approved by Daman. 
 

“Benefit” – the extent or degree of service Eligible 
Persons are entitled to receive based on their Policy 
with Daman. 
 
“Card” - the identification tool (Emirates ID or any 
other valid ID provided by Daman to the Eligible 
Person) that Eligible Persons must show every time 
they request Health Services from Providers. 
 
“Chronic Disease” – A disease with one or more of the 
following characteristics: lasting 3 months or more, 

leaves residual disability, caused by non-revisable 
pathological alteration, requires special training of the 
patient for rehabilitation, or may require a long period of 
supervision.  
 
  “Co-insurance” – the percentage of Eligible Expenses 
which Eligible Persons are required to contribute for 
certain Health Services provided under the Policy.  
 
"Confinement" and "Confined" - an uninterrupted 
overnight stay following formal admission to a Hospital. 
 

“Congenital Anomaly” – An anatomical or 
physiological defect, disease or malformation etc. which 
may be either hereditary/familial/genetic or due to an 
influence occurring during gestation up to birth, and may 
or may not be obvious at birth. 
 
“Consumable medical supplies” - are non-durable 
medical supplies that: (1) are usually disposable in 
nature; (2) cannot withstand repeated use by more 
than one individual;(3) are primarily and customarily 
used to serve a medical purpose; (4) generally are not 

useful to a person in the absence of illness or injury; 
(5) May be ordered and/or prescribed by a physician. 
 

"Coverage" or "Covered" or “Covered 
Services” - the entitlement by an Eligible Person 
(insured or dependent) to Health Services provided 
under the Policy, subject to the terms, conditions, 
limitations, eligibility of the person and exclusions of 

the Policy. Health Services must be provided (1) when 
the Policy is in effect; and (2) prior to the date that any 
of termination conditions of Section 3 occur.  
 
“Day Treatment” – medical treatment which must be 
provided in the Health Service Provider, but which does 
not require a Confinement. 

 
 ۱القسم 

 التعريفات 
 

  جا القسم ي
 
   جز الوثيقة، وال ي  ُ

قصد به عرف المصطلحات المستخد ة ف 
 وصف الخد ات المغطاة أو غير المغطاة. 

 
 

، غير  توقع    –"حادث"   ئ وعنيف يسبب إصابة يسدية  حادث خارجى   فاجى
شديدة، تكون عادة ظا رة للعيان، وتوثي    قبو السلطة المختصة كضابط 

 تنفيج القانون أو المعالج. 
 
 

 
الموافقة" المعالج    –"  طلب  الطبيب  قبو  تعبئته     يجب  الجي  الطلب 

داخو  العالج  يتم  أن  قبو  ضمان  قبو  عليه     الموافقة  و  الما و  للشخص 
 .  المستشق 

 

  يحي لألشخاص الما لير  تلقيها عىل  أ دى    –  فعة""من
و درية الخد ة الت 
 أساس الوثيقة المتعاقد عليها  ع ضمان. 

 
 

البطاقة التعريفية ) وية اإل ارات أو أي بطاقة تعريفية أخرى سارية   –"بطاقة"  
(، حيث يجب عىل األشخاص   قد ة    قبو ضمان للشخص الما و  المفعول
  كو  رة يرغبون فيها بالحصول عىل الخد ات الطبية. الما لير  

 إظهار ا ف 

 

مزمن"   التالية    -"مرض  الصفات  أكير     أو  بواحدة  يتصف  أي  ر  
قابلة   ك  ضاعفات غير 

أو يي   
ً
دائما  
ً
ك عجقا أو يي  أشهر  :يستمرألكير    ثالثة 

، او يتطلب تماري   عينة للمريض العادة تأ يله أو يتطلب االرسر  اف الطتى   للتغيير
ة طويلة.     لفي 

 
 
 

التحمل" األشخاص    –  "نسبة  عىل  الوايبة  المستحقة  المصاريف  نسبة 
 لقاة خد ات صحية  حددة تقدم بمويب  جز الوثيقة.  سداد ا الما لير  

 
 

.  - "اإلقامة" و "مقيم"  إقا ة  تواصلة بعد الدخول الرسم  إل المستشق 
 

 
" ي

     –  "تشوه خلقر
  أو  و عيب،  ر  أو تشوز يسدي أو كيميابئ

قد يكون ورابر
  أو قد يعقى إل  سبب يحدث خالل الحمو ولغاية الوالدة، وقد  

عائىل  أو ييت 
 عند الوالدة. 

ً
 يكون أو ال يكون ظا را

 
 

 
ات الطبية ز   : )   " المستهلكة "التجهت 

ات الطبية غير المعمرة الت  ( 1ه  التجهير 
( ال يمك  أن تتحمو  2عادة  ا يجب التخلص  نها بعد اإلستعمال الواحد ؛ )
  المقام األول و عادة  3االستخدام المتكرر    قبو أكير    فرد واحد ؛ )

( ه  ف 
   4 ا تستخدم لخد ة أغرا  طبية ، )

( عا ة  ا تكون غير  فيدة لشخص ف 
) حالة عد ؛  اإلصابة  أو  المر   أو وصفها    قبو  5م ويود   / ( يجوزطلبها و 
 الطبيب. 

 

 
المغطاة"أو    "مستفيد"أو    "التغطية" الما و   -  "الخدمات    أحقية الشخص 

  االستفادة    الخد ات الصحية المقد ة بمويب  جز    )الما   عليه أو المعال( 
ف 

وط  وقيود       الوثيقة،  ع  راعاة بنود ورسر
وأ لية الشخص واإلستثناةات الواردة ف 

( عند ا تكون الوثيقة سارية المفعول،  ۱الوثيقة. يجب تقديم الخد ات الصحية ) 
  ال ۲و ) 

وط اإلنهاة المنصوص عليها ف   . 3قسم  ( قبو تاريككككخ ظهور أي    رسر
 
 
 

الواحد"  اليوم  الطتى  الجي يجب تقديمه ضم   قود الخد ات    –   "عالج  العالج 
 .   المستشق 

 الصحية، لكنه ال يحتاج إل اإلقا ة ف 
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"Deductible" - the defined monetary amount which 
Eligible Persons are required to pay for certain Health 

Services provided under the Policy.  
 

"Dependent" - (1) the Primary Insured’s legal 
spouse(s) and (2) unmarried Dependent children below 
the age of 18 of either the Primary Insured or the 
Primary Insured’s legal spouse(s); or may be stipulated 
in the Law. 

 
 
"Durable Medical Equipment and Medical 
Appliances" – medical equipment used externally from 
the human body which: (1) can withstand repeated use; 
(2) is not designed to be disposable; (3) is used to serve 
a medical purpose; and (4) is used outside the Hospital. 
 
“Effective Date of Coverage for Eligible Persons” 
– the date that Coverage becomes effective, as set out 
in the Policy Schedule. 
 

“Effective Date of the Policy” – the effective date 
on which Coverage of the Policy commences. 
 
"Eligible Expenses" - Reasonable and Customary 
Charges for Health Services, incurred while the Policy is 
in effect. 
 
"Eligible Person" – Any UAE National holding a UAE 
Passport and a valid Emirates ID Members, not have 
any other health scheme covering the same benefits 
outside the UAE.  

 
"Emergency" - A condition manifesting itself by acute 
symptoms of sufficient severity (including severe pain) 
such that the absence of immediate medical attention 
could reasonably be expected to result in placing the 
individual’s health [or the health of an unborn child] in 
serious jeopardy, serious impairment to bodily functions, 
or serious dysfunction of bodily organs.  
 

"Experimental, Investigational or Unproven 
Services" - medical, surgical, diagnostic, or other 
health care services, technologies, supplies, 
treatments, procedures, drug therapies or devices that, 
at the time Daman makes a determination regarding 
Coverage in a particular case, is determined to be: 
 
 

A. Subject to formal review and approval by local 
medical authorities for the proposed use; or  

B. The subject of an ongoing clinical trial  
C. Not demonstrated through prevailing 

pre-reviewed medical literature to be safe and 
effective for treating or diagnosing the condition 
or illness for which its use is proposed. 

 
 

Daman, in its judgment, may deem an Experimental, 
Investigational or Unproven Service to be a Health 
Service for treating a Medically Necessary Sickness or 
condition if it is determined by Daman that the 
Experimental, Investigational or Unproven Service at 

the time of the determination:  
 

A. Is safe with promising efficacy; and 

 
 

المبلغ المال  المحدد الوايب عىل األشخاص الما لير  سدادز  لقاة    –   "التحمل" 
 خد ات صحية  قد ة بمويب الوثيقة. 

 
 

 " ز القوج ۱)   –   "المعالي  )   األزواج / (  ، و  الرئ    الما   عليه    للشخص 
(  ۲القانوب 

ويير    
   الشخص الما   عليه الرئ       18دون س    األبناة المعالير  الغير  ي 

  أو    
  القانون. القوج/األزواج القانوب 

 ، أو كما  و  نصوص عليه ف 
 
 
 

 
: )   –   "أجهزة طبية دائمة"   

 لجسم اإلنسان، والت 
ً
(  ۱أيهقة طبية تستخدم خارييا

(  3( غير  صممة لتكون قابلة لإلستهالك؛ و) ۲تصمد أ ام اإلستخدام المتكرر؛ و) 
. ( تستخدم خارج  4تستخدم لخد ة غر  طتى   حدد؛ و)   المستشق 

 
 
 

ز "تاري    خ رسيان مفعول   التاريككككخ الجي تصبح فيه    –   " تغطية األشخاص المؤهلي 
  يدول الوثيقة. 

 التغطية سارية المفعول، كما  و  جكور ف 
 
 

التاريككككخ الجي تصبح فيه تغطية الوثيقة سارية    - "تاري    خ رسيان مفعول الوثيقة"  
 المفعول. 

 

  يتم    –   "مصاريف مستحقة" 
، والت  نفقات  عقولة وعادية للخد ات الصحية 

 تكبد ا أثناة رسيان  فعول الوثيقة. 
 
 

العربية     – "شخص مؤهل"     يحمو يواز سفر دولة اإل ارات 
إ اراب  أي  واط  

 الصح   
المتحدة وبطاقة  وية اإل ارات سارية المفعول، ول س لديه تغطية للتأ ير 

 . خارج دولة اإل ارات العربية المتحدة بنفس المنافع  
 

 

تتبير  الحالة    خالل األعرا  الحادة ذات الشدة الكافية )بما    –   "حالة طارئة" 
توقع بشلو  عقول أن يادي غياب الرعاية الطبية     ذلك األلم الشديد( بحيث ي 

ف 
الفورية إل تعريض صحة الفرد ]أو صحة الطفو الجي لم يولد بعد[ لخطر شديد  

  أعضاة ا 
ة للوظائف الجسدية، أو خلو خطير ف   لجسم. وكعاقة خطير

 
 

 
 

 
خد ات رعاية صحية طبية   –  أو غت  معتمده"  استقصائية "خدمات تجريبية أو 

ةات  ا أو يراحية أو تشخيصية أو خد ات أخرى، تكنولوييا  واد أو عاليات أو إير 
   :  أو أدوية أو أيهقة، عند ا تقرر ضمان تغطية حالة  عينة،  حددة بالتال 

 
 
 
 
لمرايعة الرسمية والموافقة    قبو الهيئات الطبية المحلية  خاضعة  ل    ( أ 

 لغر  االستخدام المقصود؛ أو  
  وضوع اإلختبار الرسيري الجاري  ( ب 
الطبية   ( ج  المواد  للدراسة  غير ظا رة عيى    خضعت 

والمتعارف   سبقا  الت 
ح  عليها   عىل أنها آ نة وفاعله لعالج أو تشخيص الحالة أو المر  المقي 

 ه. إستخدا ها بشأن 
 

 
لضمان   تقدير ا - يحي  االس   - حسب  التجريبية،  الخد ات  أو غير  ت إعتبار  قصائية 

    المعتمدة عىل أنها خد ات صحية لعالج  ر  أو 
ً
ورية طبيا إذا  ا قررت    ض   ،

 قصائية أو غير المعتمدة وقت إصدار القرار: ت ضمان أن الخد ة التجريبية، االس 
 
 
 
 آ نة ولها فاعلية  توقعة؛ و   ( أ 
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B. Is provided in a clinically controlled research 
setting  

 
 

 

 

“Expiry Date” –The last day of the Policy as set out 
in the Policy Schedule and the day (at 00:00 midnight 
the UAE time), month and year from which the Policy 
expires.  
 

“General Exclusions” – the health Benefits and 
services excluded from Coverage that are listed in 

Section 9 of this Policy and apply to all Eligible Persons.  
 
"Health Services" - the health care services and 
supplies Covered under the Policy, except to the extent 
that such health care services and supplies are limited or 
excluded.  
 
“Hospitalization” – see Inpatient 
 
“Hospitalization Class/Accommodation Type” – 
the class of Hospital room and services, indicated on 
the Health Services in Section 7, to which the Eligible 

Person is entitled. 
 

“Individual Policy”- A Policy issued to Individuals for 
themselves and their dependents for health Insurance. 
 
“Injury” – bodily damage other than Sickness including 
all related conditions and recurrent symptoms. 

 
“Inpatient” – Hospital Confinement requiring an 
overnight stay (also referred to as “Hospitalization”). 
 
“Inpatient Benefit” – Hospitalization or Day treatment 
or Observation / Treatment in an Emergency Room / 
Facility which cannot be carried out on an outpatient 
basis. 
 
“Insurance Company” – National Health Insurance 
Company – Daman (PJSC) referred to as Daman. 
  

“Law” – refers to the applicable laws regulations or 
circulars issued by the regulator(s) and any /or any 
other competent authorities, and applicable Federal law 
of the United Arab Emirates.  
 
 “Limit” – the maximum amount paid by Daman under 
the terms of this Policy. 
 
“Medically Appropriate” – based on the prevailing 
standards of medical practice relative to a specific 

condition. 
 
"Medically Necessary" - health care services and 
supplies which are determined by Daman to be 
Medically Appropriate, and 
 
1. Necessary to meet the basic health needs of the 

Eligible Person; and 
 
2. Rendered in the most Medically Appropriate 

manner and type of setting appropriate for the 
delivery of the Health Service, taking into account 

both cost and quality of care; and 
 
3. Consistent in type, frequency and duration of 

treatment with scientifically based guidelines of 

.  ( ب 
ً
  قد ة ضم  برنا ج بحث  سيطر عليه رسيريا

 
 
 
 

  يدول الوثيقة و و   اليوم  - "تاري    خ االنتهاء" 
األخير    الوثيقة كما  و  شار إليه ف 

ة  ساًة     نتصف الليو بتوقيت دولة اال ارات  اليوم     تمام الساعة الثانية عرسر
)ف 

 والشهر والسنة الجي تنته  فيه الوثيقة .  العربية المتحدة( 
 
 

المنافع والخد ات الصحية المستثناة    التغطية والمدرية    – "إستثناءات عامة"  
  القسم  

.   9ف       جز الوثيقة وتنطبي عىل يميع األشخاص الما لير 
 
 

صحية"  بمويب    –   "خدمات  المغطاة  ات  والتجهير  الصحية  الرعاية  خد ات 
ة . 
ي
ات  ستبعدة أو  قيد  الوثيقة،  ا لم تك   جز الخد ات أو التجهير 

 
 
 

 " ي المستشقز
ز
 رايع  " ريض  قيم".   –   " اإلقامة/المبيت ف

 

درية الغرفة وخد ات المستشق     – "    نوع االقامة   / فئة العالج داخل المستشقز " 
  القسم  

 ، المستحقة للشخص الما و. 7المحددة للخد ات الصحية ف 
 
 
 

التابعير  لهم    للمعالير   وثيقة التأ ير  الصادرة لألفراد نفسهم و     - "وثيقة األفراد"  
 للفحص الطتى  و التقييم. 

ً
 الصح  لهم وفقا

 حيث توفر تغطية التأ ير 
 

ر    – "إصابة"     ذلك الحاالت ذات الصلة واألعرا   ض 
يسدي غير المر  بما ف 

 المتكررة. 
 

مقيم"  بك     –   "مريض   
ً
أيضا اليها  )ويشار   

ً
ليال المبيت  تتطلب  المستشق     

ف  إقا ة 
 .)"  "العالج داخو المستشق 

 

المقيم"  المريض  أو    –   "منفعة  الواحد  اليوم  عالج  أو  المستشق   داخو  عالج 
  ال يمك  إيراؤ ا عىل أساس  رايعة    /  راقبة 

  غرفة الطوارئ / المنشأة والت 
عاِلج ف 

 للعيادات الخاريية. 
 

 
 " ز كة التأمي  كة الوطنية للضمان الصح     –   "رسر

ضمان )ش.م.ع( و يشار إليها    – الرسر
ـِ ضمان.   ب

 

ِقبو    -   "القانون"  صادرة     قرارات  أو  تعا يم  أو  قوانير   أية  به  الجهات  يقصد 
المنظمه   يعية  لدولة  الترسر إتحادية  قوانير   أي  و  أخرى  ختصة  سلطة  أي  و/أو 

 .اإل ارات العربية المتحدة 
 

 
 بمويب  جز الوثيقة.   ضمان تدفعه    الجي   مبلغ لل قىص  الحد األ   – "  الحد " 
 
 

 "
ً
طبيا الم   –   "مالئم  ال   

ً
بحالة  استنادا المتعلقة  الطبية  للممارسة  السائدة  عايير 

  حددة. 
 
 

 "
ً
وري طبيا   تحدد ا ضمان عىل    –   "ضز

ات والت  خد ات الرعاية الصحية والتجهير 
، و  
ً
 أنها  الئمة طبيا

 
 

ورية لتلبية اإلحتيايات الصحية األساسية للشخص الما و؛ و   .1  ض 
 
 

الخد ة   .2 لتقديم  المالئمة  األيهقة  ونوع   
ً
طبيا األكير  الئمة  بالطريقة  تقدم 

 الصحية،  ع األخج بعير  اإلعتبار كو    تللفة ويودة الخد ة؛ و  
 
 

العلمية   توافقة    حيث النوع، التكرار و دة العالج المبنية عىل المواصفات   .3
لدى   المقبولة  الحكو ية  الهيئات  أو  األبحاث  الطبية،  الرعاية  لماسسات 

 ضمان؛ و  

https://www.damanhealth.ae/opencms/opencms/Daman/en/home/index.html
https://www.damanhealth.ae/
https://www.damanhealth.ae/
https://www.damanhealth.ae/


  

 

 

 

 

PUBLIC   │ 04364R02 │ 7 of 26 

 

medical research or health care coverage 
organizations, or governmental agencies that are 
accepted by Daman; and 

 

4. Consistent with the diagnosis of the condition; and 
 
5. Required for reasons other than the convenience 

of the Eligible Person or his or her Physician; and 
 

6. Demonstrated through prevailing pre-reviewed 
medical literature to be either: 

 
6.1 Safe and effective for treating or diagnosing 

the condition or Sickness for which their use 
is proposed or, 

 
6.2 Safe with promising efficiency: 

 
6.3 For treating a life threatening Sickness or 

condition, 
 

6.3.1 In a clinically controlled research 
setting. 

 

The fact that a Physician has performed or prescribed 
a procedure or treatment or the fact that it may be the 
only treatment for a particular Injury, Sickness or 
Mental Illness does not mean that it is a Medically 
Necessary Covered Health Service as defined in this 
Policy. The definition of Medically Necessary used in 

this Policy relates only to Coverage and differs from the 
way in which a Physician engaged in the practice of 
medicine may define Medically Necessary. 
 
“Member Guide” - is a document/booklet that 
contains information that is relevant to a Primary 
Insured and/or Dependents such as information on the 
services offered by Daman, Schedule of Benefits, List 
of Exclusions, access to Network and non-Network 
Providers.  
 
"Mental Illness" – a mental or bodily condition marked 

primarily by sufficient disorganization of personality, 
mind, and emotions to seriously impair the normal 
psychological, social, or work performance of the 
individual. 
 
“Non-Emergency/ Elective Hospitalization” – any 
Confinement which is not as a direct result of Emergency 
Health Services. 
 

“Out-of-Hospital Benefits” – These include services 
such as Physician consultation, including Accident related 
Dental Treatment, Prescribed medicines, Physiotherapy 
& Diagnostic testing, including pre-operative 
investigations which are conducted on an Out-of-Hospital 
basis without jeopardizing the insured’s health or which 
do not require Hospitalization/Day treatment or 
necessitate specialized medical attention and care in a 
Hospital before, during or after the delivery of the 
service. 
 

"Physician" - any practitioner of medicine who is duly 
licensed and qualified under the laws of the country in 
which treatment is received. 
 

 
 
 
 

  توافقة  ع تشخيص الحالة؛ و   .4
 

 

 لهوى الشخص المستفيد أو  وى الطبيب المعالج  ؛ و   .5
ً
  طلوبة ألسباب خالفا

 
 

6.   
ً
 والمتعارف عىل أنها:  وضحة    خالل المادة  الطبية السالفة المرايعة  سبقا

 
 

ح إستخدا ها    1.6  آ نة وفعالة لعالج او تشخيص الحالة أو المر  المقي 
 بشأنه، أو 

 

 
 آ نة وفاعليتها  واعدة:    6.2

 

 ة، لعالج  ر  أو حالة  هددة للحيا    6.3
 
 

   راقب طبيا.      6.3.1
 إطار بحتر

 
 

إن حقيقة قيام طبيب بأداة أو وصف إيراة أو عالج، أو حقيقة كون ذلك  و العالج  
الصحية   الخد ة  تلك  أن    

أو  ر  نف    حدد ال يعت  الوحيد إلصابة ،  ر  
الطبية    ورة  الض  تعريف  الوثيقة.     جز 

ف  حسبما  و  حدد   
ً
طبيا ورية  ض 

  الوثيقة يتعلي فقط بالتغطية ويختلف ع  ا 
   المستخد ة ف 

فيها  يمارس  لطريقة الت 
ورة  الطب وتعريف     هنة الطبيب    الض 

ً
 . بالنسبة له   طبيا

 
 
 
 

األعضاء"   عالقة    – "دليل  ذات  عىل  علو ات  يحتوي  الجي  المستند/الكتيب 
المعالير   ثو  علو ات ع  الخد ات المقد ة  األشخاص  الما   عليه الرئ    و  ب 

المنافع  ويدول  ضمان  قبو  واالستفادة       االستبعادات والئحة    الطبية       
  قودي الخد ة داخو وخارج الشبكة. خد ات  
 
 
 

 "      –   "مرض عقىلي 
ف  بشلو رئ    بإضطراب  أو يسمانية تتصف  حالة عقلية 
 باألداة النف   أو اإليتماع  أو  

ة تض  الشخصية و العقو والعواطف لدرية خطير
   للشخص. 

 األداة المهت 
 
 

 
ي غت  حالة الطوارئ / اختياري" 

ز
  المستشق     –   "دخول المستشقز ف

أي اقا ة ف 
ة  ع  خد ات صحية   طارئة.   غير ناتجة بطريقة  بارسر

 
 

  ذلك   – "منافع العيادات الخارجية"  
تتضم  خد ات  ثو اإلستشارة الطبية بما ف 

الطبيع    والعالج  الموصوفة  واألدوية  حادث  بسبب  رة 
المتض  األسنان  عالج 

  يتم إيراؤ ا عىل  
  ذلك فحوصات  ا قبو العملية الت 

والفحص التشخيىص  بما ف 
ار     ال تتطلب  أساس خارج المستشق  دون اإلض 

بصحة الشخص الما   عليه أو الت 
طبية   ورعاية  عناية    

تقتىص  أو  الواحد  اليوم  عالج   / المستشق  داخو   العالج 
  المستشق  قبو أو خالل أو بعد تقديم الخد ة. 

  تخصصة ف 
 
 

 
 

أي طبيب  مارس  رخص حسب األصول و ا و بمويب قوانير     –   "طبيب" 
  العالج. 

  يتم فيها تلق 
 الدولة الت 
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"Policyholder" - the employer or otherwise legally 
constituted group or individual to whom the Policy is 
issued. 

 
“Policyholder’s Application” - It is the application 
form that is completed by the customer prior to the 
purchase of the Policy.  
 

“Policy Period” – the period of the Policy as set out 
in the Policy Schedule  
 

“Policy Schedule” - is a document that forms a part 
of the Policy, evidencing Daman’s and the 
Policyholder’s agreement, and should be read in 
conjunction with this Policy Wording. 
 

“Pre-Existing Condition” – Any known/unknown 
injury, illness, sickness, disease or other physical, 
medical, mental or nervous condition, disorder or ailment 
that with reasonable medical certainty existed at the time 
of the Policyholder’s Application, whether or not 
previously manifested or symptomatic, diagnosed, 
treated or disclosed prior to the effective date, including 

any subsequent, chronic or recurring complications or 
consequences related thereto or arising there from. 
 
"Premium" - the periodic fee required for each Primary 
Insured and each Dependent in accordance with the 
terms of the Policy. 
 
“Prescription Drugs” – pharmaceuticals which can 
only be obtained through a prescription written by a 
licensed physician. 
 

"Primary Insured" - For a Group Policy, the Primary 
Insured is the Eligible Person (who is not a Dependent) 
on whose behalf the Policy is issued to the Policyholder. 
For Individual Policies, is the leading beneficiary and with 
whom any Dependent included in the same Policy is 
associated. 
 
“Prosthetic Device” – an artificial device, either 
external or implanted, that substitutes for or 
supplements a missing or defective part of the body, e.g. 
artificial limbs and pacemakers. 
 

“Provider” – a licensed Physician, Hospital, group 
practice, pharmacy or any facility, individual or group of 
individuals that provides a health care service or 
Wellness Services. 
 
"Repatriation of mortal remains" – in case an 
Eligible Person has passed away the Mortal Remains 
will be repatriated to such Eligible Person's country of 
origin. 
 
"Rider/Amendment" - any amendment to the Policy 

and forming a part of the Policy, which is effective only 
when signed by both Daman and  the Policyholder and 
is subject to all conditions, limitations and exclusions 
of the Policy except for those that are specifically 
amended. 
Coverage amended by a Rider maybe subject to 
payment of additional Premiums. 
 

 جموعة  حددة أو  عينة  بشلو    أو   صاحب العمو أو فرد   –   "صاحب الوثيقة" 
  صدرت الوثيقة لمصلحتهم. 

 قانوب 
 
 

ز الخاص بصاحب الوثيقة"  و و طلب التأ ير  الجي يجب عىل   –   "طلب التأمي 
اة الوثيقة.  عا و  المت   تعبئته قبو رسر
 
 

  يدول الوثيقة  .   –   "مدة الوثيقة" 
  دة الوثيقة كما  و  شار إليها ف 

 

 
  ستند يعتيى يق    -   "جدول الوثيقة" 

ً
   الوثيقة كإثبات عىل الموافقة بير  ضمان    ةا

 الوثيقة.   نص   و صاحب الوثيقة ويجب قراةتها باالرتباط  ع 
 
 
 

الوثيقة"  رسيان  لبدء  السابقة  داة    –   "الحالة  أو  أو  ر   أواعتالل  إصابة  أي 
  أو طتى  أو عقىل  أو عصتى   عروف أو غير  عروف  

أواختالل أو  ر   ق   يسماب 
بحيث يكون ذو حقيقة طبية  اكدة عند تقديم طلب التأ ير  الخاص بصاحب  
الوثيقة سواة أكان  الحظ أم ال أو ذو أعرا  أو  شخص أو  عالج أو تم اكتشافه  

ويتضم  أي  ضاعفات أو نتائج الحقة أو  ق نة   ن  فعول الوثيقة قبو تاريككككخ رسيا 
 أو  تكررة تتعلي به أو تحدث بسببه. 

 
 
 

الدورية المطلوبة ع  كو  ا   عليه رئ    وكو شخص  عال   التللفة   –   "القسط" 
 لبنود الوثيقة. 

ً
 طبقا
 
 

أدوية يمك  الحصول عليها فقط    خالل وصفة  كتوبة    –   " أدوية / وصفة" 
 قبو طبيب  رخص.      
 

 

 " بالنسبة لوثائي المجموعات، فإن الما   عليه الرئ        –   "مؤمن عليه رئيسي
 و الشخص الما و )غير  عال( والجي تصدر لمصلحته الوثيقة بناة عىل طلب  
الرئ     و   عليه  الما    فإن  األفراد،  لوثائي  بالنسبة  أ ا  الوثيقة.  صاحب     

  نفس الوثيقة.  درج  المستفيد الرئ    و يرتبط  عه أي  عال  
 ف 

 

 
" "جهاز ص  ، سواة خارجى  أو  ثبت داخو الجسم، يحو  حو   –  ناعي يهاز صناع 

 أو يلمو يقة  فقود أو  عيب    الجسم،  ثو األطراف و نظمات القلب. 
 
 

 
طبيب أو  ستشق  أو  جمع عيادات أو صيدلية أو أي  نشأة    –   "مزود خدمة" 

الصحية    ، صحية  الرعاية  خد ات  يقد ون  األفراد  أو  جموعة     فرد  أي  أو  أو 
 خد ات العناية الصحية. 

 
 

  حال وفاة    –   "اإلعادة للوطن" 
، فسوف يتم إعادة يثمانه إل  الما و   شخص  ال ف 

 وطنه. 
 
 
 

  أحلام الوثيقة وتعد يق   – "  تعديل / "ملحق 
   الوثيقة  و ال يرسي    ة أي تعديو ف 

وط   الرسر لكافة   
ً
خاضعا ويكون  الوثيقة  قبو ضمان وصاحب  توقيعه     بعد  اال 

واالستثناةات   الوثيقة  والقيود    
ف  عليها  بشلو  المنصوص  المعدلة  تلك   اعدا 

  حدد. 

 
عدلة بمويب  لحي قد تكون خاضعة لدفع أقساط إضافية.   الخد ات الصحية الم 
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“Schedule of Benefits” – is detailing the Health 
Services that are Covered by this Policy and forming a 
part of the Policy.  
 
"Sickness" - physical illness or disease. The term 
"Sickness" as used in this Policy does not include Mental 
Illness or substance abuse, and those mentioned in 
Section 9. 

  
“Taxes” - any value added tax or other similar tax, 
levy, charge payable to any authority in respect of this 
Policy. 
 

“Territory of Occurrence” – the country where the 
claimed expenses are incurred. 

 
“Trip” - means any holiday, pleasure trip or business trip 
made by Eligible Person within territorial limit shown in 
the Schedule of Benefits which begins when Eligible 
Person exits the UAE and ends when the Eligible Person 
enters the UAE. For Annual Multi-Trip Policy, trip begins 
when Eligible Person exits the UAE and ends on Policy 
Expiry, however a single holiday or business trip may not 
exceed 90 days.  
 
“Visa” - an endorsement issued by an authorized 
representative of a country (other than the country of 

origin) and marked in a passport permitting the passport 
holder to enter, travel through or reside in that country 
for a specified amount of time for the purpose of tourism, 
education, employment, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و الجدول  الجي يفصو الخد ات الصحية المغطاز بمويب    –   المنافع" "جدول  
    الوثيقة.   ة   جز الوثيقة ويعد يق 

 

  
   جز الوثيقة ال    –   "المرض" 

.  صطلح " ر " المستخدم ف   
المر  الجسماب 

  القسم  
 . 9يشمو المر  النف   أو إساةة إستخدام المواد و ا  و  جكور ف 

 
 
 

ائب"  و/أو    –   "الضز يبة  ماثلة  ض  أية  أو  المضافة  القيمة  يبة  ض    
رسوم،   تعت 

  صاريف  ستحقة الدفع ألي  يئة فيما يتعلي بهجز الوثيقة.   
 
 

  تم فيها تكبد المصاريف المطالب بها.   –   "منطقة وقوع الحادثة" 
 الدولة الت 

 
 

  أي إيازة، رحلة استجمام أو رحلة عمو قام بها الشخص الما و    –   "رحلة" 
تعت 

  يد 
  للتغطية كما  و  شار إليه ف 

ول المنافع والجي يبدأ     ضم  النطاا الجغراف 
 غادرة الشخص الما و لدولة اإل ارات العربية المتحدة و ينته  بدخول الشخص  
رحالت   عدة  لتغطية  الصادرة  الوثيقة  المتحدة.  العربية  اإل ارات  لدولة  الما و 
، تبدأ الرحلة عند  غادرة الشخص الما و لدولة اإل ارات العربية المتحدة و  

ً
سنويا

اإليازة الواحدة أو رحلة العمو ل   نتهاة رسيان  فعول الوثيقة، بينما  تنته  عند ا 
 ( يو ا. 90تتجاوز التسعير  ) 

 
ة"  رخص له )غير ع  البلد األم(    –   "التأشت    إشعار صادر ع  أحد  مثىل  البلد و الم 

قه   داخو 
ي
السفر أو اإلقا ة  أو   تسمح لصاحب الجواز بدخول و    يواز السفر و صد

ة  عينة    الق     ز. ألغرا   بتلك البلد لفي   السياحة، التعليم، العمو و غير
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SECTION 2 

ENROLLMENT AND EFFECTIVE DATE OF COVERAGE 
 

 

2.1 Enrollment. Eligible Persons will be enrolled after 
the Policyholder sends notification of their 
eligibility for Coverage to Daman. 

 
2.2 Eligibility Conditions. The eligibility and 

enrollment conditions stated in the Law (if 
applicable) are in addition to those specified in 
Section 2 of the Policy. 
 

2.3 Omission of Eligibility. In case of a 
discontinuation of the eligibility requirements, 

the Eligibility expires automatically. The 
Policyholder shall be required to inform Daman, 
in writing, of those Eligible Persons/Dependents 
who no longer meet the Eligibility criteria.   

 
2.4 Effective Date of Coverage. Coverage for 

Eligible Persons is effective as specified in the 
Policy, after Premium has been paid. In no event 
will payment be made for Covered Services 
rendered or delivered before the Effective Date 
of Coverage/the Policy. Any request by the 
Policyholder for the enrollment of an Eligible 

Person must be in accordance with the Law.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ۲لقسم ا

 التسجيل وتاري    خ رسيان مفعول التغطية
 
 

يتم تسجيو األشخاص الما لير  بعد أن يرسو صاحب    –  التسجيل 2-1
 بأ ليتهم للتغطية. 

ً
 الوثيقة ال ضمان  إشعارا

 
 

وط األهلية 2-2 اطات  تكون  .  رسر المنصوص عليها    اإلدراجو  األ ليةه  اشي 
اطات الواردة    القوانير  ذات الصلة )إن ويدت( إل يانب  تلك االشي 

ف 
  القسم 

 . .    الوثيقة 2ف 
 
 

  حال  -إلغاء األهلية  2-3
ينته  رسيان   تطلبات األ لية ، انتفاة استيفاة ف 

إشعار   الوثيقة  صاحب  عىل  يجب   .
ً
تلقائيا    ضماناأل لية 

ً
خطيا

  
  نهم  ستوف 

ً
/المعالير  الجي  لم يعد أيا ألي         باألشخاص الما لير 

  تطلبات األ لية.   
 
 

 

التغطية 2-4 مفعول  رسيان  الما لير   تاري    خ  األشخاص  تغطية  تكون   .

  الوثيقة ، بعد أن يتم  
القسط.  دفع  سارية المفعول حسبما  و  جكور ف 

تاريككككخ   قبو  المغطاة  الخد ات  تغطية  األحوال  حال     بأي  يتم  ل  
    قدم  أي طلب  يتماشر  يجب أن  رسيان  فعول التغطية/الوثيقة.  

 إلدراج صاحب الوثيقة 
ً
 للقانون. شخص  ا و طبقا
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SECTION 3 

TERMINATION OF COVERAGE 
 

 

3.1 Termination of this entire Policy. This  Policy 
and all Coverage under this Policy shall 
automatically terminate on the earliest of the 
dates specified below: 

 
A. On the date specified by Daman, by written 

notice to the Policyholder that this Policy shall 
be terminated, due to the Policyholder’s 
violation of  the terms and conditions of the 
Policy. 

 
B. On the date specified by Daman in written 

notice to the Policyholder that this Policy shall 
be terminated because the Policyholder 
provided Daman with false information material 
to the execution of this Policy or to the provision 
of Coverage under this Policy. Daman has the 
right to rescind this Policy back to the Effective 

Date. 
 
C. On the date specified by Daman in written 

notice to the Policyholder that the Policy will 
terminate due to a resolution that has been 
passed or an order made for winding up of 
Daman. 

 
D. On the date specified by Daman in written notice 

to the Policyholder that the Policy will terminate 
due to amendments in the Law or other legal 

general regulations, which affect the Policy 
fundamentally so that subsequently no further 
basis for the policy is given. 

 
3.2 Termination of an Eligible Person's 

Coverage under the Policy. Eligible Persons 
Coverage shall automatically terminate on the 
earliest of the dates specified below: 

 
A. If any of the events set out under Section 3.1 

above occur. 
 

B. Thirty-one (31) days following the date that 
Eligible Person cease to be eligible as a Primary 
Insured or enrolled Dependent only in case of 
death of members or unless otherwise agreed by 
Daman in writing. 

 

C. The date specified by Daman in written notice, in 

the event that the Eligible Person commits an act 
of fraud and/or abuse in relation to the benefits 
he receives under the Policy or because the 
Primary Insured permitted the use of his Card, 
or any other health care authorization document, 
by any unauthorized person or used another 
person's Card. 

 
D. The date specified by Daman in written notice 

due to material violation by the Eligible Person of 
the terms of the Policy. 

 

 

 

 

 
 ۳القسم 
 اإلنهاء

 
 

الوثيقة 3-1 بمويبها    . بشكل كامل  إنهاء  والتغطية  الوثيقة  تنته   جز 
  التواريككككخ المجكورة أدناز، أيهما 

 ف 
ً
 . أسبي تلقائيا
 

 
 

  التاريككككخ   (أ
إشعار خط  إل صاحب    يتم توييه  ،  ضمانالجي تحددز   ف 

وط الوثيقة.   هخرقنتيجة   إنهاة  جز الوثيقة  ب  ،  الوثيقة     بنود ورسر
ً
 أيا

 
 
 
 

التاريككككخ   (ب   
إشعار خط  إل صاحب  ، يتم توييه  ضمان  الجي تحددزف 

إنهاة  جز الوثيقة ألنه قدم  علو ات خاطئة ذات أثر يسيم  بالوثيقة  
  تنفيج  جز الوثيقة أو تقديم التغطية بمويب  جز الوثيقة. ويحي 

ف 
    تاريككككخ رسيان المفعول. إلضمان  

ً
 بطال  جز الوثيقة بأثر ريع  اعتبارا

 
 
 

 
  التاريككككخ   (ج

إشعار خط  إل صاحب    يتم توييه،  ضمان  الجي تحددز  ف 
  ابئ الوثيقة بأنه سيتم إنهاة  جز الوثيقة بسبب صدور قرار أو حلم قض

كة ضمان.   بحو رسر
 

 
 

  التاريككككخ المحدد   (د
إشعار خط  إل    يتم توييه ،  ضمان   الجي تحددز  ف 

الوثيقة      بصاحب 
ف  تعديو  بسبب  الوثيقة  أية  الإنهاة  جز  أو  قانون 

أساش   لوائح   بشلو  الوثيقة  تاثرعىل  قد    
والت  أخرى  يعات  ترسر أو 

  ما يفقد ا غايتها.  ويو ري 
 

 

 
تنته  تغطية الشخص   إنهاء تغطية شخص مؤهل بموجب الوثيقة.  3-2

    التواريككككخ المحدد
ً
  أيا
 ف 
ً
 :أسبيأدناز، أيهما  ةالما و تلقائيا

 
 

 
   حوإذا    (أ

وط اإلنهاة المنصوص عليها ف    .1-3البند أي    تواريككككخ رسر
 
 

    التاريككككخ الجي يفقد فيه  3۱خالل واحد وثالثير  )(   ب
ً
( يو ا

األشخاص الما لير  أ ليتهم كما   عليهم رئ سيير  أو  عالير   
  حالة وفاة 

ك  سجلير  فقط ف    حال  وافقة ضمان عىل المشي 
أو ف 

 .  اإللغاة بشلو خط 
 

 

    (ج
  حال  ، يتم توييهضمان  الجي تحددز  التاريككككخ  ف 

رتلاب  اإشعار خط  ف 
   ا  
الشخص الما   عمال    أعمال الغش و / أو سوة اإلستعمال ف 

عليه   الما    ألن  أو  الوثيقة  إطار    
ف  يتلقا ا    

الت  بالفوائد  يتعلي 
أو أي  ستند آخر  ستخدام البطاقة الخاصة به ،  اسمح بقد  األساش   

تم يخوله الحصول عىل رعاية صحية ،    قبو شخص غير  فو  أو  
 ة خاصة بشخص آخر. بطاقاستغالل 

 
 
    ( د 
ارتلاب  إشعار خط  بسبب  ، يتم توييهضمان  الجي تحددز  التاريككككخ  ف 

 لبنود الوثيقة. يسيم الشخص الما و بخرا 
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3.3 Obligations of Daman on Termination of the 

Policy 
 

Termination of the Policy shall not affect any 
request for reimbursement of Eligible Expenses 
for Health Services rendered prior to the date of 
termination. An Eligible Person’s request for 

reimbursement must be furnished as required in 
Section 6. If the Eligible Person is Hospitalized 
on the termination date of the Coverage, hospital 
charges for that continuous period of 
hospitalization will be paid by Daman, according 
to the Benefits and limitations of the Policy up to 
31 days following the date of Policy termination. 

 
3.4 Obligations of the Policyholder on 

Termination of the Policy or Coverage of 
Eligible Person 

 
A. Upon any termination of this Policy, the 

Policyholder shall be and shall remain liable to 
Daman for the payment of any and all Premiums 
or part of Premiums, which are unpaid at the 
time of termination. 
 

B. In the event of termination of the Policy in 
accordance with section 3.1 and section 3.2, 
Daman shall be entitled to recover all amounts 
that it has paid in respect of claims submitted 
either by the Eligible Person or the provider (in 

respect of Health Services rendered to the Eligible 
Person).  

 
C. Except for the provision contained in 3.3 above, 

upon termination of the Eligible Person’s Coverage 
or on termination of the Policy, the Policyholder 
shall be liable to Daman for any Health Services 
obtained by the Eligible Persons on a date 
following the date of termination of the Policy or 
the date of termination of the Eligible Person’s 
Coverage.  

 

D. Upon termination of the Policy or Coverage in 
accordance with section 3.1 or 3.2, the 
Policyholder must provide written notice of 
termination to the Eligible Person and must 
inform the Eligible Person that he will no longer 
be covered for Health Services under the Policy.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
امات   3-3 ز   : ضمان عند إنهاء الوثيقةالتر

 

 
داد  هاة  تإنل  ياثر إنهاة الوثيقة أو   التغطية عىل أي طلب  تعلي باسي 

ع    المستحقة  تاريككككخ المصاريف  قبو  المقد ة  الصحية  الخد ات 
المستحقة   المصاريف  داد  إلسي  الما و  الشخص  طلب  إن  االنهاة. 

  القسم  يجب أن ي  
 لما  و  جكور ف 

ً
. إذا تم عالج الشخص  6قدم وفقا

فإن  صاريف    ، التغطية  إنهاة  تاريككككخ    
ف  المستشق   داخو  الما و 

ة استمرارز  المستشق  ع      المستشق     في 
   بسداد ا   ان ضم  ستقوم  ف 

  الوثيقة وقد تمتد  جز  
وفقا للمنافع واإلستثناةات المنصوص عليها ف 

ة      تاريككككخ إنهاة الوثيقة أو التغطية.  31حت   الفي 
ً
 يو ا

 
 

 

امات  3-4 ز   شخص لتغطية اانتهاء صاحب الوثيقة عند إنهاء الوثيقة أو التر
ي التغطية التأمينية 

ز
 المدرج ف

 
 

 تجاز ضمان ع   يظو عند أي إنهاة للوثيقة،   (أ 
ً
صاحب الوثيقة  ساوال
 اإلنهاة.  قتالمعلقةو دفع  أي و كافة األقساط أو يقة    األقساط 

 
 
 
 

القسم   (ب   
لما  ا ياة ف   

ً
الوثيقة وفقا إنهاة    حالة 

يحي ،  2- 3و    1- 3ف 
يتعلي   فيما  دفعتها    

الت  المبالغ  يميع  داد  اسي  بالمطالبات  لضمان 
الخد ة أو  قود  الما و  الشخص  قبو     ا    المقد ة سواة    

ف   (
 (. الما و يتعلي بالخد ات الصحية المقد ة للشخص 

 
 
 
      ج(  

أعالز، عند إنهاة تغطية الشخص   3-3بإستثناة  ا  و  نصوص عليه ف 
الوثيقة  ساوال ، يظو  الما و، أو انهاة الوثيقة تجاز ضمان   صاحب 

قبو   خد ات صحية       
تلق  ع   ناتجة  تلاليف  الية  أي  دفع  ع  

  اليوم التال     تاريككككخ إنهاة الوثيقة أوتاريككككخ إنهاة  
الشخص الما و ف 
 . الما و تغطية الشخص 

 
 
 
 للمادة    د(

ً
عىل صاحب  ،2-3أو  1- 3عند إنهاة  جز الوثيقة أو التغطية وفقا

 ال الشخص  توييه  الوثيقة  
ً
 خطيا
ً
بعدم      فيه     يخطرز   الما وإشعارا

  الخد ات الصحية ضم   جز الوثيقة.  أ ليته
 لتلق 
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SECTION 4 

PREMIUM RATES 
 

 

4.1   Premiums. Premiums payable by or on behalf of 
Eligible Persons are specified in the Policy 
Schedule and are exclusive of any applicable Taxes, 

including Value Added Tax. 
 

4.2 Computation of Premium. Premium shall be 
calculated based on the number of Eligible 

Persons and the Coverage category 
 

4.3 Payment of the Premium. The Premium is 
payable in advance by the Policyholder to Daman 
(as described in the Policy Schedule) prior to any 
Coverage under the Policy being provided. All 
Premium payments shall be accompanied by 
supporting documentation, which states the 
names of the Eligible Persons for whom payment 
is made. 

 
The Policyholder shall reimburse Daman for 

attorney's fees and any other costs related to 
collecting delinquent Premiums. 

 
4.4 Currency. All Premiums paid by the Policyholder 

will be in the currency of the UAE Dirham. Any 
reimbursements paid under this Policy by Daman 
shall be in the currency of the UAE Dirham. 

 

4.5 Taxes. The Policyholder hereby agrees that if any 
taxes including value added tax is applicable on 
the Premium and other charges payable/paid in 
relation to this Policy retrospectively from the 
Effective Date of the Policy or prospectively from 
the date of implementation of such Taxes, Daman 
reserves its right to collect the same from the 
Policyholder in addition to the Premium, in line 
with the applicable laws and regulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4القسم 
 األقساط 

 
 

ع     األقساط.  4-1 نيابة  أو  قبو  الدفع     المستحقة  األقساط  إن 
الما لير    واردة  األشخاص  التغطية    

ف     لإلدراج 
الوثيقة وال ف  يدول 

يبة القيمة المضافة   ذلك رسوم ض 
ائب بما ف   . تشمو الض 

 
 

األقساط 4-2 األشخاص    يحتسب.  حساب   عدد  أساس  عىل  القسط 
  التغطية الما لير  

 .  فئة تغطية   ع  راعاة   لالدراج ف 
 

 

التأمينية  4-3 األقساط  التأ ينية   .  سداد  األقساط  سداد  يستويب 
الوثيقة إل    ه ستحق      قبو صاحب 

ً
عىل    )   "ضمان"الدفع  قد ا

تغطيةالو النحو   أي  تقديم  قبو  الوثيقة(    يدول 
ف  بمويب     مفصو 

  تحدد  
الت  المستندات  األقساط ترفي يميع  الوثيقة. عند دفع   جز 

لدى دفع األقساط،   أسماة األشخاص الما لير  الجي  تم الدفع عنهم. 
  تشمو أسماة أشخاص  

يجب إرفاا يميع المستندات المؤيدة  والت 
  التغطية التأ ينية الجي  تم الدفع عنهم. 

 المدريير  ف 
 

 

يقوم صاحب الوثيقة بتعويض ضمان ع  أتعاب المحا اة وأية تلاليف 
 بتحصيو أقساط التأ ير  المتأخرة.  تعلقه أخرى 

 
 

دولة  العملة 4-4 بعملة  الوثيقة  صاحب  قبو  األقساط     يميع  تدفع   .

المتحدة العربية  (  اإل ارات   
اإل اراب  وأي  بلغ  ستحي )الدر م   .

داد ضم   جز الوثيقة      ضمان سيدفع بعملة دولة اإل ارات  اإلسي 
( العربية المتحدة  

 . )الدر م اإل اراب 
 

ائب.         ٥-4 يبة  ضافة    يقر الضز   حال تطبيي أي ض 
حا و الوثيقة  نا بأنه، وف 

أو  تم دفعها  بكالوثيقة  التأ ينية و/أو رسوم أخرى خاصة  عىل األقساط 
أو   الوثيقة  تاريككككخ رسيان  ريع      بأثر  الدفع       ستحقة 

ً
ستقبليا

  
ف  بحقها  االحتفاظ  لضمان  يحي  ائب،  الض  تنفيج رسيان  جز  تاريككككخ 

باإلضافة إل األقساط التأ ينية  تحصيو  جز القيمة    حا و الوثيقة  
   جا الصدد. 

يعات المعمول بها ف   وفي القوانير  والترسر
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SECTION 5 

GENERAL PROVISIONS 
 

5.1 Administrative Services. The services 
necessary to administer the Policy and the 
Coverage provided under it will be provided in 
accordance with Daman's or its designee's most 
current standard administrative procedures. If 
the Policyholder requests that such 
administrative services be provided in a manner 
other than in accordance with these standard 
procedures, and such services are agreed to by 
Daman, the Policyholder shall pay for such 
services or reports at Daman's or its designee's 

then-current charges for such services or 
reports. 

5.2 Limitation of Action. If a dispute between 
Daman and the Parties, (includes Policyholders 
and/ or Eligible Persons on behalf of Policyholder)  
arises out of or is related to this Policy, the 
concerned Party and Daman shall meet and 
negotiate in good faith to attempt to resolve the 
dispute. 

If the dispute or conflict is not resolved in 
accordance with the paragraph here-above, 
unless otherwise agreed between both Parties, 

all disputes shall be referred to and determined 
by the Abu Dhabi Courts, which shall have 
exclusive jurisdiction to settle any dispute arising 
out of or in connection with this Agreement.  

If legal proceedings or actions against Daman 
are not brought within three years of the date 
Daman notifies other party of its final decision, 
the right to bring any action against Daman is 
forfeited. 

5.3 Amendments and Alterations. Any change to 
the Policy will be issued as an Amendment, 

Endorsement, and/or Rider and shall form a part 
of the Policy. Such an amendment will be made 
by Daman  in accordance with the Law and is 
effective only upon the date of Signature by an 
authorized officer of Daman and the 
Policyholder. No agent has the authority to 
change the Policy or to waive any of its 
provisions. 

In the event of a modification/amendment to the 
Policy, all other unchanged terms and conditions, 
exclusions, limitations and scope of services 
under the Policy shall remain the same and 

unaltered. 

From time-to-time, the relevant authorities may 
make changes to the Law. Such changes will 
become effective as set out in the relevant 
legislations. 

5.4 Relationship among Parties. The relationships 
between Daman and the Policyholder is a solely 
contractual relationship between independent 
contractors. The Policyholder is neither an agent 
nor an employee of Daman, nor is Daman or any 
employee of Daman an agent or employee of the 
Policyholder. 

 
 ٥القسم 

 أحكام عام  ة 
 

إلدارة  كككجز الوثيقكككة الالز كككة  الخكككد كككات  يتم توفير  .  اإلداري   ةالخ   دم   ات        ۱-٥
اإلداريككككككككة الكمكقككككككككد ككككككككه  والكتكغكطكيككككككككة   اإليكراةات  ألحككككككككدث   

ً
طكبكقككككككككا بكمكويكبكهككككككككا 

  حينه     قبلها ضكككككككككككككمان أو المعيري  النموذيية السكككككككككككككارية    
  حال  . ف 

ف 
 
 
صككككككككاحب الوثيقة تقديم الخد ات اإلدارية عىل نحو  خالف      لب ط

، وتمككت الموافقككة عىل تلككك الخككد ككات     النموذييككة  لهككجز اإليراةات  
 قابو تلك  دفع رسكككوم صكككاحب الوثيقة يتحمو    ،، فعندئج ضكككمانقبو  

     لدى ضككككككمان أو المعيري    قيمتها اآلنيه حسككككككب  بالخد ات أو التقارير  
 تلك الخد ات أو التقارير. للحصول عىل قبلها 

 
 
 

 

 
ي  ۲-٥

  حدود التقاضز
  حال نشوة نقاع بير  ضمان والطرف اآلخر )بما ف 

. ف 

الما لير    االشخاص  و/أو  الوثيقة  صاحب  ع   للتغطية  ذلك  نيابة 
  ويجري  فاوضات  ع ضمان  

صاحب الوثيقة( يجتمع الطرف المعت 
اع. ابحس  نية    أيو التوصو ال حو   لي  

 
 

 

 

لما     
ً
الخالف وفقا أو  اع  الي   لحو  التوصو    حال عدم 

الفقرة  ف    
ف  ياة 

اع  ي  ،  ذلك بير  األطرافاالتفاا عليه بخالف   ا لم يتم  ،  أعالز حال الي  
أبوظتى    أحد   إل ت   حاكم  حيث   االختصاص المتخصصة  لها  كون 

 الحضي لتسوية أي نقاع ينشأ ع  أو فيما يتعلي بهجا االتفاا. 
 
 
 

 

  حال عدم إقا ة إيراةات أو دعاوى قانونية ضد ضمان خالل ثالث  
ف 
االخر  س الطرف  بإبالغ  ضمان  قيام  تاريككككخ  ، بنوات      

النهابئ قرار ا 
 يسقط حي إقا ة دعوى ضد ضمان. 

 
 

ات ۳-٥   الوثيقة يتم  التعديالت والتغيت 
ات ف  عىل شلو  إدخالها  . أية تغيير

     ةتعد يق سعىل الوثيقة و/أو  لحقات  يديدة تعديالت /تعديالت
       جز التعديالت    قبو ضمان  تتول ضمان بإدخال  الوثيقة.  

ً
طبقا

قبو وتعتيى  للقانون   عليها     التوقيع  عند  فقط  المفعول  سارية 
الشخص الجي يمثو كو    ضمان و صاحب الوثيقة. وال يمتلك أي  

 صالحية تغيير الوثيقة أو التنازل ع  أي    أحلا ها.  وسيط/ وكيو
 
 

 
 

تعدي  / تغيير  ويود  حالة    
،  وف  الوثيقة  عىل  البنود تظو  و  يميع 

وط و االستثناةات،   الحدود و نطاا الخد ات المقد ة بمويب و والرسر
 . ، و دون أي تغيير  الوثيقة ثابتة كما ه 

 

 
 

ات عىل القانون.        حير   إلخر، يحي للجهات المختصة إيراة تغيير
رسيان   تاريككككخ  اعتبارا     المفعول  سارية  ات  التغيير القوانير   وتصبح 

 المعنية. 
 

 

األطراف 4-٥ ز  بي  بير   تعد  .  العالقة  الوثيقة ه    ضمانالعالقة  وصاحب 
ب الوثيقة  اح. وال يعتيى صبير  طرفير   ستقلير  منفردة  عالقة تعاقدية  

     
ً
أيا أو  تعتيى ضمان  ال  و كجلك  لدى ضمان،   

ً
أو  وظفا ع   وكيال 

  لدى صاحب الوثيقة. 
ً
 أو  وظفا

ً
  وظفيها وكيال
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The relationship between a Provider and any 
Eligible Person is that of Provider and patient. The 
Provider is solely responsible for services provided 
to any Eligible Person. 

The relationship between the Policyholder and 
Eligible Persons is that of employer and 
employee or sponsor and sponsoree, or other 
Coverage category as defined in the Policy or in 

the Law. The Policyholder is solely responsible 
for enrollment (including termination of a 
Primary Insured’s or Dependent’s Coverage), for 
the timely payment of the Premium to Daman, 
and for notifying Eligible Persons of the terms and 
conditions and termination of the Policy. 

5.5 Records. The Policyholder and Eligible Persons 
must furnish to Daman as soon as possible  all 
information and proof, which it may reasonably 
require regarding any matters pertaining to the 
Policy. 

By accepting Coverage under the Policy, Eligible 
Persons authorize and direct any person or 
institution that has provided services to Eligible 
Persons, to furnish Daman any and all information 
and records or copies of records relating to the 
services provided to Eligible Persons. Daman has 
the right to request this information whenever 
reasonably required. This applies to all Eligible 
Persons, including Dependents whether or not 
they have signed the Primary Insured's 
application.  

Daman agrees that such information and records 

will be considered confidential. Daman has the 
right to release any and all records concerning 
health care services, which are necessary to 
implement and administer the terms of the Policy 
or for appropriate medical review or quality 
assessment.  

Daman or Providers are permitted to charge 
Eligible Persons reasonable fees to cover costs for 
completing requested medical abstracts or forms, 
which Eligible Persons have requested.  

In some cases, Daman will designate other 
persons or entities to request records or 

information from or related to Eligible Persons and 
to release those records as necessary. Daman's 
designees have the same rights to this information 
as does Daman. 
During and after the term of the Policy, Daman 
and its related entities may use and transfer the 
information gathered under the Policy for research 
and analytic purposes. 

5.6 Clerical Error of invoicing. The Policyholder 
confirms that all the information (including 
member information) submitted to Daman in 

respect of enrolment of Eligible Persons under 
the Policy are complete, true and correct. 
Daman’s invoice will be corrected for clerical 
errors provided, such errors are reported to 
Daman within 30 days of issue of invoice or 
policy effective date (whichever comes earlier). 
In case of discovery of errors by Daman, such 
errors shall be reported to Policyholder within 30 
days and appropriate adjustment in premium 
shall be made.   

  قود الخد ة والشخص الما و ه  عالقة  قود خد ة  
إن العالقة بير 

  
ً
ز   -بمريض. ويكون  قود الخد ة  ساوال     -دون غير

ع  الخد ات الت 
 يقد ها إل أي شخص  ا و. 

 
 

ه  عالقة لألدراج  إن العالقة بير  صاحب الوثيقة واألشخاص الما لير   
أو بفئة تغطية أ أو كفيو بكفيله  خرى حسبما صاحب عمو بموظف 

  
ً
  الوثيقة أو القانون. ويعتيى صاحب الوثيقة  ساوال

دون   - و  حدد ف 
ز   تغطية    -غير إنهاة  ذلك    

ف  )بما  التغطية  فئة  تغيير  أو  التسجيو  ع  
   
ف  لضمان  األقساط  دفع  وع    ،) المعالير  أو  الرئ     عليه  الما   
إنهاة  وط و حاالت  ببنود ورسر الما لير      واعيد ا، وكبالغ األشخاص 

 الوثيقة. 
 
 
 

تقويد السجالت      ٥-٥ الما لير   واألشخاص  الوثيقة  . يجب عىل صاحب 

قد     
الت  واإلثباتات  المعلو ات  بجميع  وقت  مك   أرسع    

ف  ضمان 
 تطلبها بشلو  عقول ويكون لها صلة بالوثيقة. 

 
 

 

األشخاص   ويفو   يطلب  الوثيقة،  بمويب  التغطية  قبول  بمجرد 
أو   شخص  أي  لهم الما لير   خد ات صحية  بتقديم  قا وا   اسسة 

ع    نسخ  أو  والسجالت  المعلو ات  وكافة  بأي     ضمان  بموافاة 
السجالت المتعلقة بالخد ات المقد ة اليهم. وتحتفظ ضمان بحي 
وينطبي   بشلو  عقول.  تكون  طلوبة  حيثما  المعلو ات  طلب  جز 
  ذلك المعالير  سواة

، بما ف  قا وا     جا عىل يميع األشخاص الما لير 
 بالتوقيع عىل طلب الما   عليه الرئ    أم ال. 

 
 
 
 

عىل    ضمان  تمتلك  اتوافي  رسية.  والسجالت  المعلو ات  تلك  عتبار 
ضمان حي اإلفصاح ع  أي وكافة السجالت الخاصة بخد ات الرعاية  
الصحية الالز ة ألغرا  تنفيج وكدارة بنود الوثيقة أو للمرايعة الطبية 

 الجودة.  المالئمة أو لتقييم
 
 

 
 

الخد ة    لمقودي  أو  لضمان  عىل  ا يسمح  رسوم  عقولة  حتساب 
أو   المستخريات  تعبئة  تلاليف  لتغطية  الما لير   األشخاص 

.  االستمارات   الطبية المطلوبة    قبو األشخاص الما لير 
 
 

  بعض الحاالت، سوف تقوم ضمان بتعيير  أشخاص أو يهات أخرى   
ف 

لطلب السجالت أو المعلو ات    أو المتعلقة باألشخاص الما لير   
ورة.   الض  حسب  السجالت  تلك  ع   األشخاص    والكشف  ويتمتع 

ون   تمتلكها ضمان بشأن  جز  ب   قبو ضمان    المعنيي
نفس الحقوا الت 

 المعلو ات. 
 

لوثيقة وكجلك بعد ا، يحي لضمان وللجهات ذات  خالل  دة رسيان ا 
إ الوثيقة االعالقة  بمويب  يمعها  تم    

الت  المعلو ات  ونقو  ستعمال 
 ألغرا  البحث والتحليو. 

 
 

بالفواتت   6-٥ المطبعي  أن الخطأ  التأكد     الوثيقة  . يجب عىل صاحب 

ك( المقد ة إل ضمان     ذلك  علو ات المشي 
يميع المعلو ات )بما ف 

الوثيقة كا لة،   إطار    
ف  الما لير   األشخاص  بالتسجيو  يتعلي  فيما 

ضمان   فاتورة  تصحيح  سيتم  وصحيحة.  اكتشاف  عند  حقيقية 
  غضون  

يو ا    30األخطاة، و جز األخطاة يجب إبالغ ضمان عنها ف 
  
)أيهما أسبي(. ف  الوثيقة  أو تاريككككخ رسيان  فعول  الفاتورة     إصدار 
بإبالغ صاحب   ِقبو ضمان، ستقوم ضمان  الخطأ     اكتشاف  حال 

غضون     
ف  الخطأ  ع   جا  التعديو    30الوثيقة  إيراة  سيتم  و   

ً
يو ا

 األقساط.  عىلالمالئم و المناسب 
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For example - errors in date of birth, gender, 
commencement of coverage have an impact on 
premium and the difference amount shall either 
be collected from or credited to the account of 
the Policyholder.  

Clerical errors: 
Clerical error shall not deprive any Eligible 
Person of Coverage under this Policy or create a 

right to Benefits. Upon discovery of a clerical 
error, any necessary appropriate adjustment 
shall be made by Daman. However, such 
correction shall be made within 30 days of 
discovery of the error, after such clerical error 
has been notified by Daman to the Policyholder 
or vice versa.  

For example - errors in details like photograph, 
address, name, employee number 

 

5.7 Conformity with the Law.  
a. Any provision of the Policy which on its Effective 

Date, is in conflict with the requirements of 
governmental statutes or regulations (of the 
jurisdiction in which delivered) shall be amended 
to conform to the minimum requirements of such 
statutes and regulations. 

b. Daman shall not be deemed to provide cover to 
the Policyholder or Primary Insured or enrolled 
Dependent(s) and Daman shall not be liable to 
pay any claim or provide any Benefit to the 
extent that the provision of such cover, 
payment of such claim or provision of such 
Benefit would expose Daman to any sanction, 
prohibition or restriction under United Nations 
resolutions, or the trade or economic sanctions, 
laws or regulations of the European Union, 
United States  America such as but not limited 

to OFAC, United Kingdom  and/or the UAE. 
 

5.8 Notice. Written notice given by Daman to an 
authorized representative of the Policyholder is 
deemed notice to all affected Primary Insured and 
their Dependents in the administration of this 
Policy, including termination of this Policy. The 
Policyholder is responsible for giving notice to 
Eligible Persons. 

Any notice sent to Daman under this Policy and 
any notice sent to the Policyholder shall be 
addressed as described in the Policy Schedule. 

The Policyholder should notify Daman of 
any change in address or status of any 

Eligible Person as soon as the Policyholder 
becomes aware of the change. 

 

5.9 Sanctions. Daman shall not be deemed to 
provide cover to the Policyholder or Primary 

Insured or enrolled Dependent(s) and Daman 
shall not be liable to pay any claim or provide 
any Benefit hereunder to the extent that the 
provision of such cover, such payment of claim 
or provision of such Benefit would expose Daman 
to any sanctions, prohibitions or restrictions 
under United Nations resolutions or the trade or 
economic sanctions, laws or regulations of the 
European Union, United States of America such 
as but not limited to OFAC, United Kingdom 
and/or the UAE. 

 

عىل   يكون  أن  المطبع   مك     الخطأ 
ف  الخطأ   :  

المثال كاألب  سبيو 
تاريككككخ الميالد، الجنس، التاريككككخ الجي يصبح به الفرد  ا و للتغطية له 
  قيمة  

تأثير عىل قيمة القسط  عىل أن يتم تحصيو أو إضافة الفرا ف 
 القسط  إل حساب صاحب الوثيقة. 

 

 :  الخطأ المطبعي
  ل  يحرم الخطأ المطبع  أي شخص  ا و    التغطية بمويب  جز 
 ،   المنافع. عند إكتشاف خطأ  طبع 

 ف 
ً
الوثيقة أو يخول أي فرد حقا

وري. أي تعديو يجب   يجب عىل ضمان ايراة التعديو المالئم والض 
يتم إرسال   3۰أن يتم خالل   أن      تاريككككخ إكتشاف الخطأ، بعد 

ً
يو ا

 بهجا الخطأ    ضمان إل صاحب الوثيقة أو العكس. 
ً
 خطيا
ً
 إشعارا

 
 

 

 

  التفاصيو  ثو الصورة الشخصية للفرد،    – سبيو المثال  عىل  
أخطاة ف 
 العنوان، اإلسم و رقم الموظف 

 

ز  7-٥  . االمتثال  للقواني 
الوثيقة  بمويب . أ  أحلام  أي حلم      الوثيقة، يجب تعديو   جز 

  تاريككككخ رسيان المفعول  -يتعار 
 ع  تطلبات القوانير  أو اللوائح   -ف 

 ختصة( لك  يتوافي  ع الحد األدب   الحكو ية )الصادرة    يهات  
 لمتطلبات تلك القوانير  واللوائح. 

 

 

ال يعتيى ضمان يهة لتوفير تغطية لصاحب الوثيقة أو الما   عليه   . ب
الرئ    أو المعالير  المسجلير  ول  تكون ضمان  ساولة ع  دفع 
تقديم  ثو  جز   حال كان    

ف  أي  نفعة  تقديم  أو  أي  طالبة 
المطالبة أو توفير  ثو  جز المنافع    شأنها   التغطية، أو دفع  جز

أن يعري  ضمان إل أي عقوبات أوحظر أو تقييد بمويب قرارات 
أو   القوانير   أو  االقتصادية  أو  التجارية  العقوبات  أو  المتحدة  األ م 
األ ريكية   المتحدة  والواليات  األوروبى   باالتحاد  الخاصة  اللوائح 

تب  راقبة األصول األينبية،   ثو عىل سبيو المثال ال الحض  ك
 المملكة المتحدة و/أو دولة اإل ارات العربية المتحدة. 

 

 
أي اإلشعارات 8-٥ إل  ضمان  قبو  المرسو     الخط   اإلشعار  يعتيى   .

األشخاص  يميع  إل   
ً
إشعارا الوثيقة  صاحب  يمثو  شخص  خول 

  ذلك  
ف  بما  قبلهم،  المعنيير  والمعالير      الرئ سيير   الما   عليهم 

 ع  تقديم إشعار 
ً
 إنهاة  جز الوثيقة. ويكون صاحب الوثيقة  ساوال

ً
 ا

 .  إل األشخاص الما لير 
 
 

الوثيقة    صاحب  إل  أو  ضمان  إل  اشعار  ويه  أي  يرسو  أن  يجب 
  يدول  الوثيقة. 

 حسبما  و  فصو ف 
 

 

ي  
ز
أو ف ي عنوان 

ز
تغيت  ف بأي  إبالغ ضمان  الوثيقة  ز عىل صاحب  يتعي 

بالنسبة ألي شخص مؤهل  بعد علم صاحب الوثيقة وضع العمل  
 .  بهذا التغيت 

 
 . ال يعتيى ضمان يهة لتوفير تغطية لصاحب الوثيقة أو الما   عليه   اإلذن الرسمي

الرئ    أو المعالير  المسجلير  ول  تكون ضمان  ساولة ع  دفع أي  طالبة أو 
  حال كان تقديم  ثو  جز  

التغطية، أو دفع  جز المطالبة أو تقديم أي  نفعة ف 
توفير  ثو  جز المنافع    شأنها أن يعري  ضمان إل أي عقوبات أو حظر أو تقييد 
بمويب قرارات األ م المتحدة أو العقوبات التجارية أو االقتصادية أو القوانير  أو  
سبي األ ريكية  ثو عىل  المتحدة  والواليات  األوروبى   باالتحاد  الخاصة  و اللوائح 
دولة   و/أو  المتحدة  المملكة  األينبية،  األصول  الحض  كتب  راقبة  ال  المثال 

 اإل ارات العربية المتحدة. 
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SECTION 6 
PROCEDURES FOR OBTAINING COVERED 

BENEFITS 
 

6.1 Emergency Health Services by Providers. 
Eligible Persons obtaining Emergency Health 
Services by Providers inside the “Territorial Limit” 
as described in Schedule of Benefits, must notify 

Daman within 24 hours or as soon as reasonably 
possible unless specified otherwise  by Daman. At 
Daman's request, Eligible Person must provide full 
details of the Emergency Health Services received 
in order for such Health Services to be covered.  

 

Coverage will be offered till the condition is no 
longer an Emergency. 
 

Failure to comply with all administrative 
procedures required by Provider, may result in 
denial of coverage. Enrolling for Coverage under 
the Policy does not guarantee Covered Services by 
a particular Provider. 
 

Coverage for Covered Services is subject to the 
payment of the Premium required for Coverage 
under the Policy. 
 
A claim must be filed for reimbursement of 
Eligible Expenses within 180 days from the last 
date of the treatment unless the Eligible Person is 
legally incapacitated, failure to provide this 
information to Daman within this timeframe shall 
entitle Daman to reject the Claim for 
reimbursement. Reimbursement for Covered 

Services will be made directly to the Eligible 
Person. All claims must be submitted in original 
along with all related test results, itemized cost 
and medical report that has been completed by 
the attending Physician of the Eligible Persons.  
 
Please contact us on +971 2 4184180 should you 
face an Emergency.  

 
6.2 Payment to Provider.   

Inpatient treatment: We will contact hospitals or 
doctors abroad and guarantee to pay their fees, 

provided we receive complete information related 
to Eligible Persons valid claim. 
Outpatient Treatment: Outpatient treatment will 
be covered on reimbursement basis. Eligible 
Person will be responsible for making payment to 
the Provider.  
 

6.3 Prior Approval Does Not Guarantee Benefits. 
The fact that Daman authorizes services or 
supplies does not guarantee that all charges will 
be covered. Daman reserves the right to review 

each claim for Health Services if there are 
questions regarding Medical Necessity. Under 
these circumstances, Coverage of some Health 
Services and supplies may be denied. Eligible 
Persons will be notified in writing of any 
subsequent adjustment of Benefits as a result of 
the claim review. 

 

 
 

 

 
 

 6القسم 
 منافع الإجراءات الحصول عىل 

 
 

قبل الصحية  الخدمات   6-۱ من  المقدمة  الطوارئ  حاالت  ي 
ز
ف المغطاة 

عىل األشخاص الما لير  الجي  يحصلون عىل يتعير     .  مزود الخدمة
  حاالت الطوارئ    قبو  قودي الخد ات داخو  

خد ات صحية ف 
إخطار ضمان   المنافع،  يدول    

ف  " كما  و  وضح   
الجغراف  "النطاا 

  أقرب وقت  مك   ا لم يحدد خالف ذلك. بناة  24خالل 
ساعة أو ف 
يو كا لة  عىل الشخص الما و تقديم تفاصيتعير   عىل طلب ضمان،  

تغطية  جز   أيو  تلقيها     تم    
الت  الطارئة  الصحية  الخد ات  ع  

 الخد ات الصحية. 
 

 . الطوارئ  حالةزوال  وسيتم تقديم التغطية حت  
 

 

قبو   المطلوبة     اإلدارية  اإليراةات  بجميع  ام  االلي   عدم  يادي  قد 
إل   اإلدراج  التغطية.  الحر ان     المقود    

يعت  التغطية  وال    
تحت ف 

 .بعينه الخد ات المغطاة    قبو  قود الحصول عىل الوثيقة 
 
 

وطه  بتغطية الخد ات المغطاة  إن االستفادة       دفع القسط  رسر
 بمويب الوثيقة. المطلوب للتغطية 

 
 

داد المصاريف المستحقة خالل  يتعير    يو ا    180تقديم المطالبة إلسي 
فاقد األ لية القانونية     تاريككككخ آخر عالج  ا لم يك  الشخص الما و 

   
، فإن عدم تقديم  جز المعلو ات إل ضمان خالل  جا اإلطار الق ت 

 جز المطالبة. سيتم سداد تلاليف الخد ات    دفع  سيخول ضمان رفض  
المطالبات   تقديم يميع  الما و. يجب  الشخص  إل  ة  المغطاة  بارسر
المفصلة   والتللفة  الصلة،  ذات  االختبارات  نتائج  يميع  األصلية  ع 

ا الطتى   للشخص والتقرير  المعالج  الطبيب  قبو  تعبئته     تم  لجي 
 الما و. 

 
 
 

 

حال     
رقم  التعر     ف  خالل  التواصو  عنا     يرجى  طارئة،  لحالة 

 +. 97124184180الهاتف 
 

:  اإلقا ة  الدفع للمزود.        6-2 االتصال  إيراة      ستتول  "ضمان"  داخو المستشق 
  الخارج  

يطة أن  والتأكد      بالمستشفيات أو األطباة ف  دفع أتعابهم، رسر
 .المطالبة الصحيحة لألشخاص الما لير  ع   تلق   علو ات كا لة 

الخارييير    المرض   عالج  تغطية  سيتم  الخاريية:  العيادات    
ف  العالج 

داد  صاريف   اسي  طلب  أساس  عىل المستحقة.  العالج    عىل  ويتعير  
 الدفع للمقود.  ص الما و الشخ 
 
 
 

 األولية  . إن  جرد  وافقة ضمانالموافقة المسبقة ال تضمن المنافع 6-۳
ات ال تضم  تغطية يميع النفقات.   عىل تقديم أية خد ات أو تجهير 
   رايعة كو  طالبة للخد ات الصحية  

 ت   وتحتفظ ضمان بحقها ف 
حول كونساورتها   طبي  الخد ة  شكوك  ورة  ظو  جز  ة  ض    

وف   .

الصحية.   ات  والتجهير  الخد ات  بعض  تغطية  يمك  رفض  الظروف، 
عىل   الحقة  تعديالت  بأية   

ً
خطيا الما لير   األشخاص  إشعار  ويتم 

 ع   رايعة المطالبات. نتجت   المنافع 
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6.4 Denial of Already Approved Services. If  
Daman first approved a treatment and at a later 
stage the condition is discovered as a Non-
covered condition, in such a situation Daman has 
the right to decline this case from beginning or 
the maximum liability of Daman shall be up to 
the Diagnosis. The Eligible Person shall pay all 
other expenses after the diagnosis. 

 

6.5 Examination of Eligible Persons. In the event 
of a question or dispute concerning Coverage for 
Health Services, Daman may reasonably require 
that a Physician acceptable to Daman examine 
Eligible Persons at Daman’s expense. 

 

6.6 Recovery: The Policyholder is liable for all 
claims paid by Daman to Eligible Persons which 
are: 

• In excess of the individuals Benefit Limits, 
• For excluded Treatments * 
• Claims made by Members who are no longer 

eligible for cover 
 
             *Refer to clause 9 – General Exclusions 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

الموافق عليها.    6-4 أول   إذا وافقت ضمان  رفض الخدمات  عىل بشلو 
   رحلة الحقة  تبير  عالج حالةثم 

تشخيص الحالة عىل أنها غير بعد  ف 
للتغطية الحاالت،  خاضعة     ثو  جز 

فق  لضمان رفض  جز ؛  يحي 
.  فحسب  تقتض  ساوليتها  عىل تشخيص الحالةو الحالة    البداية  

دفع يميع المصاريف األخرى بعد     جا الشخص الما و ويتعير  عىل 
 ذلك التشخيص. 

 
 

ز فحص األشخاص المؤ       ٥-6   حال ويود شك أو خالف حول التغطية  .  هلي 
ف 

بشلو  عقول   تطلب  أن  لضمان  يحي  الصحية،  بالخد ات  الخاصة 
فحص األشخاص الما لير     قبو طبيب  قبول لدى ضمان وعىل  

 نفقتها الخاصة. 
 
 

داد     6-6 يميع يتحمو    : اإلستر قيمة  سداد  ع    
ً
الوثيقة  ساوال صاحب 

  حال: المطالبات المدفوعة    قبو 
 ضمان لألشخاص الما لير  ف 

 

 تجاوز الحد األقىص للمنفعة الفردية  •
 العاليات المستثناز    التغطية*  •
انتق  آ ليتهم  المطالبات المقد ة    قبو األشخاص الجي   •

   ا
 لتغطيةلإلدراج ف 

 االستثناةات العا ة  – 9الريوع للبند *
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SECTION 7 
COVERED SERVICES 

 

 

Covered Services described in this section are Covered 
only if the services are assured in the Schedule of 
Benefits and as a result of an Emergency medical 
condition which has occurred during the Trip: 

 

7.1 Emergency Outpatient Health Services. 
Health Services for stabilization or initiation of 
treatment of Emergency conditions provided on an 
outpatient basis in a Health Service Provider 
licensed to provide Emergency services. 

 

7.2 Diagnostic and Therapeutic Services. Health 
Services for outpatient surgery, laboratory, 
radiology and other diagnostic tests and 
therapeutic treatments (such as chemotherapy) 
provided by or through a Physician.  

 

7.3 Emergency Day Treatment. Services and 
supplies provided in a Health Service Provider, 
when there is no overnight Confinement. This 
Benefit only applies to services, which cannot be 
provided in an outpatient facility, such as a 

Physician’s office.  
 

7.4 Emergency Inpatient Hospital and Related 
Health Services. Confinement, including room 
and board, and services and supplies provided 
during Confinement in a Hospital. Health Services 
must be provided by or through a Physician. 
Certain Health Services rendered during an Eligible 
Person's Confinement are subject to specific 
Benefit restrictions as described elsewhere in this 
Policy. 

 

7.5 Professional Fees for Surgical and Medical 

Services. Professional fees for surgical services 
and other medical care provided by or through a 
Physician. Health Services must be provided in a 
Hospital setting.  

 

7.6 Ambulance Services. Emergency ambulance 
transportation by a licensed ambulance service to 
the nearest Hospital where Emergency Health 
Services can be rendered. Coverage is only 
provided in the event of an Emergency. 

 

7.7 Companion Accommodation: For an Eligible 
Person, in cases of medical necessity at the 
recommendation of the treating doctor extra 
charges for the room for one companion 
accompanying the Eligible person in Hospital are 
covered up to a maximum limit as described in 
Schedule  of Benefits. 

 

7.8 Repatriation of mortal remains. In case an 
Eligible Person has passed away mortal remains 

will be repatriated to country of origin. Daman 
shall be liable up to the maximum Limit 
specified in Schedule of Benefits. 

 

7.9 International Emergency Assistance 
Services. Assistance services in case of an 
emergency during business trips and holidays in 
a foreign country. International assistance 
service is provided by a specialized assistance 
company which is assigned by Daman. Covered 
international assistance services are described 
in the Schedule of Benefits. 

 

All Emergency cases do not require prior approval but 
should be notified to Daman within 24 hours. 

 7القسم 
 الخدمات الصحية المغطاة 

 

   يدول المنافع  
   جا القسم  غطاة إذا تم ذكر ا ف 

تكون الخد ات المجكورة ف 
 وكذا نشأت كحالة طبية طارئة خالل  دة الرحلة: 

 
 
الخارجية 7-۱ العيادات  لمراجعي  الطارئة  الصحية  ه   الخدمات   .

  عالج  
البدة ف  أو  حاالت  ال الخد ات الصحية بهدف إستقرار الوضع 

تقدم     
والت  يالطارئة  ضم   قود   طةرسر الخاريية  العيادات   رايعة 

 الخد ات الصحية المرخصة لتقديم خد ات الطوارئ الطبية. 
 
والعالجية 7-۲ التشخيصية  الصحية  الخدمات  الخد ات  وتشمو   .

واألشعة   والمختيى  الخاريية  العيادات    
ف  بالجراحة  الخاصة 

العالج   ) ثو  المقد ة  والعاليات  األخرى  التشخيصية  والفحوصات 
اف إتحت الكيماوي(    قبو أو   الطبيب. رسر

 
 

ي حالة الطوارئ 7-3
ز
  عالج اليوم الواحد ف

. الخد ات والمواد المقد ة ف 

.   قود   المستشق    
ف  إقا ة  الصحية، عند ا ال يكون  ناك  الخد ات 

  عيادة  
  ال يمك  تقديمها ف 

تنطبي  جز المنفعة فقط عىل الخد ات الت 
 خاريية،  ثو  عيادة الطبيب. 

 
 
داخل   7-4 الطوارئ  حاالت  ي 

ز
ف للمريض  المقدمة  الصحية  الخدمات 
العالقة  ذات  والخدمات  وتشمو  المستشقز  اإلقا ة  المبيت . 

   
ف  اإلقا ة  أثناة  المقد ة  ات  والتجهير  والخد ات  والويبات، 
اف   . يجب تقديم الخد ات الصحية    قبو أو تحت إرسر المستشق 
   
طبيب. بعض الخد ات الصحية المقد ة أثناة إقا ة شخص  ا و ف 
  بنود  جز  

 تكون خاضعة لقيود  عينة حسبما  و  بير  ف 
المستشق 
 الوثيقة

 
الم 7-5 والطبيةاألتعاب  الجراحية  الخدمات  بخصوص  األتعاب  هنية   .

األخرى   الصحية  والرعاية  الجراحية  بالخد ات  الخاصة  المهنية 
اف الطبيب. يجب أن يتم تقديم  جز   المقد ة    قبو أو تحت إرسر

  لالخد ات الصحية 
. داخو النطاا الملاب   لمستشق 

 

  الحاالت الطارئة يتم اخدمات سيارة اإلسعاف    7-6
لنقو بواسطة سيارة  . ف 

الخد ات   فيه  تقدم  ان  يمك   أقرب  ستشق   إل  إسعاف  رخصة 
  حاالت الطوارئ. 

 الصحية الطارئة. وال ترسي التغطية إال ف 
 
 

   مرافقة المريض داخل المستشقز     7-7
. بالنسبة للشخص الما و، فإن ف 

ورة الطبية وبتوصية    الطبيب المعالج، ستكون تلاليف  حالة الض 
  الغرفة داخو المستشق   إقا ة  

أحد    المرافقير  للشخص الما و ف 
  يدول المنافع. 

 للحد األقىص المبير  ف 
ً
  غطاة وفقا

 
 

 
  حال وفاة الشخص الما و، فإنه  نقل الجثمان     7-8

سيتم نقو يثمانه . ف 
المنصوص    الحد األقىص   حت   ضمان  عىل أن تتحمل  إل  وطنه األصىل  

  يدول المنافع.  عليه
 ف 

 
 

ي حالة الطوارىء   7-9
ز
المقد ة خالل رحالت العمو   خدمة المساعدة الدولية ف
 .   البلد األينتى 

يتم تقديم خد ة المسككككككككككاعدة الدولية    قبو   والعطالت ف 
  تم تعيينها    قبو ضكككمان. إن خد ات  

كة المسكككاعدة المتخصكككصكككة الت  رسر
  يدول المنافع.  واردة المساعدة الدولية المغطاة  

 ف 
 
 

 
يتعير    يميع حاالت الطوارىة ال  وافقة  سبقة    ضمان ولك   ال تتطلب  
  غضون  إشعار

 ساعة.  24ضمان بشأنها ف 
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SECTION 8 

COORDINATION OF BENEFITS, SUBROGATION 
AND REIMBURSEMENT 

 

 
8.1 Coordination of Benefits Applicability. This 

coordination of Benefits (COB) provision applies 
when a person has health care coverage under 
more than one coverage plan (including 
Coverage under a non-profit charity health care 
program or where coverage is provided under a 
government mandate). Benefit payment will be 
coordinated with the other coverage according to 
the standard administrative practices of Daman. 

Under no circumstances will an Eligible Person be 
reimbursed for more than 100% of eligible 
charges from all insurers. The Eligible Person 
agrees to cooperate with Daman in providing 
documentation of Benefits paid by other 
insurers. 

 
8.2 Subrogation and Reimbursement. 

Subrogation is the substitution of one person or 
entity in the place of another with reference to a 
lawful claim, demand or right. Daman shall be 
entitled to all rights of recovery for the reasonable 

value of services and Benefits provided by the 
Insurance Company to any Eligible Person, from 
any third party or entity that either provides or is 
obligated to provide Benefits or payments to the 
Eligible Person. 

 
The Eligible Person agrees to execute the process 
and deliver such documents (including 
undertaking to reimburse such covered expenses 
to Daman a written confirmation of assignment, 
and consents to release medical records), and 

provide such help as may be reasonably requested 
by Daman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 8القسم 

داد   تنسيق المنافع، اإلحالل واإلستر
 

 
. يطبي بند تنسيي المنافع  جا عند ا  تنسيق إمكانية تطبيق المنافع 8-۱

برنا ج تغطية )بما  يتمتع الشخص بتغطية رعاية صحية تحت أكير     
ي وغير ربح     ذلك التغطية تحت برنا ج رعاية صحية خير

أو حيث   ف 
(. وسوف يتم تنسيي يتم توفير التغطية بمويب تفويض    الحكو ة

 للممارسات اإلدارية  
ً
دفع المنفعة الصحية  ع أية تغطية أخرى طبقا

ايماليم يتعدى  ل   البته،  حال  وبأي  ضمان.     
ف  السارية  ا  القياسية 

كات التأ ير   دز الشخص الما و    يميع رسر
   قيمة     %100 يسي 

التنسيي  ع   الما و عىل  الشخص  يوافي  أن  المتكبدة عىل  النفقات 
كات التأ ير      تقديم   ستندات تفيد بالمنافع الت  تدفعها رسر

ضمان ف 
 األخرى. 

 
 
 
 

اإلحالل  و عبكككارة ع  حلول شكككككككككككككككخص  كككا أو  إن  .  اإلحالل والتعويض 8-۲
يهككة  حككو شكككككككككككككككخص أو يهككة أخرى فيمككا يتعلي بككدعوى قضكككككككككككككككككائيككة أو  
داد القيمة المعقولة    اسككككككي 

 طالبة أو حي. يكون لضككككككمان كا و الحي ف 
،  المدرج للخد ات والمنافع، المقد ة    قبو ضككككككككككمان إل الشككككككككككخص  

قكديم  أو  لق كة بت ختصكككككككككككككككة  ككانكت      أي طرف ثكالكث أو يهكة سكككككككككككككككواة  
 المنافع أو دفع الدفعات إل ذلك الشخص الما و. 

 
 
 

 

وتسليم يميع الوثائي )بما تنفيج يوافي الشخص الما و عىل توقيع و  
  ذلك  

عادة  جز المصاريف المغطاة ال ضمان، وكتاب  إتعهد ب إقرار ف 
الطبية(،   السجالت  الحي والموافقة عىل كشف  بتمام حوالة  خط   

طلب    قبو وتقديم  ا     جا الخصوص. لل ضمان ي 
 مساعدة ف 
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SECTION 9 
GENERAL EXCLUSION 

 
Unless otherwise specified in Schedule of Benefits, the 
following treatments including Medical Conditions, Items, 
Supplies, Procedures and all their related or 

consequential expenses are excluded under this Policy 
unless: 
 
a) Health Services, which are not medically 

necessary. 
 
b) All expenses relating to dental treatment, dental 

prostheses and orthodontics. 
 

c) Custodial care, domiciliary care, private duty 
nursing, respite care, rest cures. (Custodial care 

means (1) non-health related services, such as 
assistance in activities of daily living, or (2) 
health-related services which do not seek to cure 
or which are provided during periods when the 
medical condition of the patient is not changing, or 
(3) services which do not require continued 
administration by trained medical personnel). 

 
d) Personal comfort and convenience items or 

services such as but not restricted to television, 
telephone, barber or beauty service, guest service 
and similar incidental services and supplies. 

 
e) Health Services and associated expenses for 

cosmetic procedures. Cosmetic procedures are 
those procedures which improve physical 
appearance. (“Cosmetic” surgery is not surgery 
which is incidental to an Injury, Sickness or 
Congenital Anomaly when the primary purpose is 
to improve physiological functioning of the 
involved part of the body.)  

 
f) Health Services and associated expenses for the 

surgical treatment and non-surgical, medical 

treatment of obesity (including morbid obesity)  
and any other weight control programs, services, 
or supplies 

 

g) Health Services and associated expenses for 
Experimental, Investigational or Unproven 
Services, Treatments, Devices and 

Pharmacological Regimens. The fact that an 
Experimental, Investigational or Unproven 
Service, Treatment, Device or Pharmacological 
Regimen is the only available treatment for a 
particular condition will not result in Coverage if 
the procedure is considered to be Experimental, 
Investigational or Unproven in the treatment of 
that particular condition.  

 

h) Any Health Services and associated expenses for 
alopecia, baldness, hair falling, dandruff, wigs, or 
toupees. 

 
i) Services and supplies for smoking cessation 

programs and the treatment of nicotine addiction. 
 

 
 

 9القسم 
 اإلستثناءات العامة 

 

  ذلك الحاالت،  
ات واإليراةات الطبية  العاليات التالية بما ف  والمواد والتجهير 

العالقة  ستثناة     جز   ذات  لها  والالحقة  بها  المتعلقة  المصاريف  وكافة 
  يدول المنافع

 . الوثيقة،  الم يجكر بخالف ذلك ف 
 
 
 

.  (أ
ً
ورية طبيا   ال تكون ض 

 الخد ات الصحية، الت 
 

 
أطقم   (ب األسنان،  بعالج  العالقة  ذات  المصاريف  وتقويم  كافة  األسنان 

 األسنان. 
 

رعاية  ساندة   (ج الخاص؛  التمريض  لية؛  المي   الرعاية  العجقة؛  رعاية 
(   
تعت  العجقة  )رعاية  الراحة.  أليو  رعاية  غير ۱األرسة؛  الخد ات   )

  نشاطات الحياة اليو ية، أو )
( ۲المتعلقة بالصحة،  ثو المساعدة ف 

إل   تهدف  ال    
والت  بالصحة  المتعلقة  المقد ة  الخد ات  أو  الشفاة 

ات ال تتغير فيها الحالة الصحية للمريض، أو )
( الخد ات  3خالل في 

 .)
ً
  ال تتطلب إدارة  تواصلة    يانب أشخاص  دربير  طبيا

 الت 
 
 
 
ال   (د المثال  سبيو  عىل  الشخصية  والراحة  الطمأنينة  وخد ات  بنود 

خد ة   التجميو،  أو  الحالقة  خد ة  الهاتف،  التلفزيون،  الحض، 
ات التبعية المماثلة. الض   يوف والخد ات والتجهير 

 
 

التجميو.  (ه بإيراةات  الصلة  ذات  والمصاريف  الصحية  الخد ات 
  تلك اإليراةات الهادفة إل تحسير   ظهر  

إيراةات التجميو تتلخص ف 
إصابة،  أي  ع   نايمة  يراحة  ل ست  "التجميو"  )يراحة  الجسم. 

  حيث الهدف الرئ    لها  و  
تحسير  الوظيفة   ر  أو تشويه خلق 

     الجسم(. 
 الفسيولويية للعضو المعت 

 
 
 
، (و غير الجراج    الخد ات الصحية والمصاريف العائدة للعالج الجراج 

  ذلك السمنة المرضية(، وأية برا ج، خد ات  
أو الطتى  للسمنة )بما ف 

ات أخرى لضبط الوزن.   أو تجهير 
 

 

أو  (ز التجريبية،  بالخد ات  الصلة  ذات  والمصاريف  الصحية  الخد ات 
العالج  وأنظمة  األيهقة  العاليات،  المعتمدة،  غير  أو  االستقصائية 

   .   حال كانتبالعقاقير
أو غير    وف  االستقصائية  التجريبية،  الخد ات 

المثبته، العاليات، األيهقة وأنظمة العالج بالعقاقير ه  العالج الوحيد 
اإليراة  المتوف إعتبار  تم  إذا  ا  إل تغطيتها  ل  يادي  لحالة  حددة  ر 

  عالج تلك الحالة المحددة. 
  أو غير  ثبت ف 

، استقصابئ  تجريتى 
 
 
 
 
 

الصلع،  (ح  ، الموضع  بالصلع  ذات صلة  أية خد ات صحية و صاريف 
ة الرأس، أو الشعر المستعار.   تساقط الشعر، قرسر

 
 

الخاصة   (ط ات  والتجهير  اإلد ان  الخد ات  التدخير  وعالج  ا ج وقف  بيى
 .  عىل النيكوتير 
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j) Non-Medically Necessary amniocentesis. Health 
Services and associated expenses for sex 
transformation operations, voluntary sterilization 
and for reversal of sterilizations. Contraceptive 
supplies or services. All services related to 
fertility/infertility and sexual dysfunction. 

 
k) Prosthetic Devices and Durable Medical Equipment 

unless approved by Daman. 
 
l) All cost relating to below mentioned hazardous 

activities;  
1. Participation in any kind of power-vehicle 

race, rally or competition 
2. Climbing activities (mountaineering, rock-

climbing, pot holing, abseiling) 
3. Any professional sports activities 
 

m) All expenses related to hearing and sight 

correction tests, audiovisual aids and optometry. 
 
n) Growth hormone therapy.  
 
o) Naval or military operations of the armed forces or 

air force and participation in operations requiring 
the use of arms or which are ordered by military 
authorities for combating terrorists, rebels and the 
like. 

 
p) Wars and circumstances comparable with a state 

of war, invasion, act by a foreign enemy, hostilities 

and warlike events (with or without a declaration 
of war), civil war, riot, mutiny, revolution, 
confiscation or nationalization by order of any 
public or local government or authority; any act of 
a person acting in the name of or in connection 
with any organization whose activities aim to 
overturn a de jure or de facto government 
violently.  

 

q) Nuclear risks: e.g. exposure to nuclear energy 
(nuclear reactions, radiation, contamination) or 
nuclear waste of any type or chemical 
contamination. 

 

r) Natural perils such as but not limited to 

avalanches, earthquake, volcanic eruptions, 
tsunamis, hurricanes, tornados or any other kind 
of natural hazard. 

 
s) Any act of terrorism. For the purpose of this 

endorsement an act of terrorism means an act, 
including but not limited to the force or violence 
and/or the threat thereof, of any person or 
group(s) of persons, whether acting alone or on 
behalf of or in connection with any organization(s) 
or government(s), committed for political, 

religious, ideological, or ethnic purposes or 
reasons including the intention to influence any 
government and/or to put the public, or any 
section of the public, in fear. 

 
t) Criminal act of an Eligible Person, violation or 

attempted violation of law and resistance to lawful 
arrest or any resultant imprisonment. 

 

الصحية   (ي الخد ات   .
ً
طبيا ورية  الض  غير    

اال نيوب  السائو  فحوصات 
الطوع    العقم  الجنس،  تحويو  بعمليات  الصلة  ذات  والمصاريف 
ات أو خد ات  نع الحمو. يميع   أوالتخلص    وسائو العقم. تجهير 

. الخد ات ذات العالقة بالخصوبة/ عدم ال  خصوبة و العجق الجن  
 

 
 

يتم   (ك لم  الدائمة،  ا  الطبية  واأليهقة  االصطناعية  االعضاة  و  األيهقة 
 إعتماد ا    قبو ضمان. 

 

 كافة التلاليف العائدة للنشاطات الخطرة (ل
  أي نوع    سباقات السيارات، الراليات أو المنافسات  .1

 المشاركة ف 

 الصخور، قطع األودية(نشاطات التسلي )تسلي الجبال، تسلي  .2

 وأية نشاطات رياضية  هنية .3

 
 

 
كافة المصكاريف المتعلقة بفحوص السكمع وتصكحيح البضك، والوسكائو   (م

 المساعدة للرؤية والسمع وفحص العير  بمقياس البض. 
 

 العالج بهور ون النمو.  (ن
 

العمليات البحرية أو العسكككككككككككككرية للقوات المسككككككككككككلحة أو القوات الجوية   (س
  تتطلب إسكككككككككتخدام السكككككككككالح أو المطلوب  

  العمليات الت 
والمشكككككككككاركة ف 

تنفيككج ككا بككأ ر    السكككككككككككككككلطككات العسككككككككككككككككريككة لملككافحككة اإلر ككاب، الثوار 
 والعمليات المماثلة. 

 
 

الحروب واألوضككككككككككككككككككاع الشكككككككككككككككبيهكككة بحكككالكككة الحرب، الغقو، أعمكككال العكككدو  ( ع 
، األعمال العدائية واألحداث المشكككككككككككككابهة لحالة الحرب ) ع أو    الخارجى 
دون إعالن لحالة الحرب(، الحرب األ لية، اعمال الشغب، العصيان،  
الثورة، أعمال المصككككادرة أو التأ يم بأ ر    أية حكو ة أو سككككلطة عا ة  
أو  حلية، وأي تضكف صكادر ع  شكخص يتضكف بإسكم أو فيما يتصككو  
بأية  نظمات تهدف تضكككككككككككككككفاتها إل قلب نظام الحلم القائم الفعىل  أو  

  بال
 قوة. القانوب 

 
 
 

المخاطر النووية:  ثو التعر  للطاقة النووية )التفاعالت، اإلشككككككككعاع،  (ف
الكتكلكوث   أو  نكوعكهككككككككا  أيككككككككا كككككككككان  الكنكوويككككككككة  الكمكخكلكفككككككككات  أو  الكنكووي(  الكتكلكوث 

 الكيماوي. 
 

 

الكوارث الطبيعية: عىل سككككككككككككككبيو المثال ال الحضككككككككككككككالفيضككككككككككككككانات، الهقة  (ص
، العواصككككف وأي نو  ، األعاصككككير ، التسككككوناص 

اكير  ع آخر     األرضككككية، اليى
 المخاطر الطبيعية. 

 
 

   عىل سكبيو  (ا
. لغر  االيضكاح، فإن العمو اإلر ابى  يعت  أي عمو إر ابى 

بالقوة و/أو العنف و/أو التهديد بإستخدا هما،       –المثال دون حض 
يانب أي شككككككككككخص أو  جموعة ) جموعات(    األشككككككككككخاص، سككككككككككواة 

 نظمة ) نظمات( أو  يعملون بمفرد م أو نيابة ع  أو فيما يتصكو بأي  
حكو ة )حكو ات(،  لي   ة بأ داف أو أسكككككككككككككككبكاب سكككككككككككككككيكاسكككككككككككككككيكة، دينيكة، 
عقائدية، أو عرقية أو أسكككككككباب تتضكككككككم  النية للتأثير عىل أي حكو ة و/ 

  حالة رعب. 
 أو وضع الجمهور، أو أي يقة  نه، ف 

 
 
 
 

العمككككو اإليراص     يككككانككككب شكككككككككككككككخص  ا ككككو، خرا أو  حككككاولككككة خرا  (ر
  أو أي سج  ناتج ع  ذلك. القانون و قاو ة  

 اإلعتقال القانوب 
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u) Mental Health diseases, including 
pharmaceuticals, in-patient and out-patient 

treatments . 
 
v) Outpatient prescribed or non-prescribed medical 

supplies including but not limited to elastic 
stockings, ace bandages, gauzes, syringes, 
diabetic test strips, and like products; non-
Prescription Drugs and treatments. (Bandages, 
gauze etc. are covered as a part of emergency 
treatment given at a Health Service Provider) 

 
w) All preventive cares, including vaccinations, 

immunizations, allergy testing & desensitization; 

any physical, psychiatric or psychological 
examinations or testing during these 
examinations. 

 
x) Enteral Feeding ((infusion formulas via a tube into 

the upper gastrointestinal tract) and other 
nutritional and electrolyte supplements, unless 
Medically Necessary during treatment.  

 
y) Services and supplies for analysis and adjustments 

of spinal subluxation, diagnosis and treatment by 
manipulation of the skeletal structure, or for 

muscle stimulation by any means (except 
treatment of fractures and dislocations of the 
extremities). 

 
z)  Acupuncture; acupressure; hypnotism, rolfing; 

aromatherapy; homeopathic treatments; 
homeopathic drugs; spa treatments, relaxing 
massages and other forms of alternative 
treatment. 

 
aa) Health Services and associated expenses for In-

Vitro Fertilization (IVF), Gamete Intra-Fallopian 
Transfer (GIFT) procedures, and Zygote 
Intrafallopian Transfer (ZIFT) procedures, and any 
related prescription medication treatment; 
embryo transport; donor ovum and semen and 
related costs, including collection and preparation. 

 

bb) Elective non-accident related surgery for 

correction of refraction errors and/or 
Improvement of vision (quantitative or qualitative) 
such as but not restricted to radial keratotomy, 
photo keratectomy or laser surgery.  

 
cc) Nasal septum deviation; nasal concha resection. 
 
dd) All chronic conditions requiring hemodialysis or 

peritoneal dialysis, and related test/treatment or 
procedure. 

 

ee) Any Health Services and associated expenses for 
HIV, AIDS and all related medical conditions; after 
confirming diagnosis. 

 
ff) All cases resulting from alcoholism, use of drugs & 

hallucinatory substances. 
 
gg) All cases related to viral hepatitis & associated 

complications except hepatitis A . 
 

  المسكككككككككككتشكككككككككككق    (ش
  ذلك األدوية، العالج ف 

أ را  الصكككككككككككحة العقلية، بما ف 
 والعيادات الخاريية. 

 
 

  العيادات   (ت
ات الطبية الموصكككككككككككوفة أو الغير  وصكككككككككككوفة لمرايع ف  التجهير 

  ذلك المشكدات المرنة، الضكمادات، الشكاش، الرسكنج،  
الخاريية، بما ف 

ائح فحص السكككككري، والمنتجات المماثلة؛ واألدوية والعاليات غير  رسر
  حال كانت  

الموصككككككوفة. )الضككككككمادات، الشككككككاش وخالفه تعتيى  غطاز ف 
 يقة    العالج الطارئ المقدم    قبو  قود الخد ات الصحية(. 

 
 

 

  ذلك التطعيمات، التحصككير  ضككد األ را ،  (ث
كو الرعاية الوقائية، بما ف 

الحسككاسككية وكزالة الحسككاسككية؛ أية فحوص يسككمانية، عقلية أو  فحص  
 نفسية أو إختبارات يتم إيراؤ ا خالل  جز الفحوصات. 

 
 

التغككككجيككككة    خالل انبوب إل الجهككككاز     (خ الككككداخليككككة ) حككككاليككككو  التغككككديككككة 
الهضككككم  العلوي( وغير ا     حاليو التغجية والشككككوارد ،  ا لم تشككككلو 

  ا
  عالج حالة ف 

وريا  ف   لمستشق  . يقةا ض 
 

 

ات الخككككاصككككككككككككككككككة بتحليككككو وتعككككديككككو   (ذ    الخككككد ككككات والتجهير 
  ف 
الخلع الجقبئ

، عمليات التشككككككككككككخيص والعالج بواسككككككككككككطة تمري  الهيلو العمود الفقري 
العظم، أو لتحفير  العضكككككالت بأية وسكككككائو )بإسكككككتثناة عالج الكسكككككور أو  

 خلع األيدي(. 
 
 

 

؛ المعكالجكة بكالوخق بكاإلبر؛ المعكالجكة بكالضكككككككككككككككغط؛  (  التنويم المغنكاط  ككككككككككككككك 
؛  تعالج العضككككككككككككال  بالمسككككككككككككاج؛ العالج بالعطور بالشككككككككككككجا؛ العالج المثىل 

األدويكة المثليكة؛ العالج بكالميكاز المعكدنيكة؛ التكدليكك واألشكككككككككككككككلكال األخرى 
    العالج البديو. 

 
 

الخد ات الصككككككككحية والمصككككككككاريف ذات الصككككككككلة بالتخصكككككككك ب بواسككككككككطة   (ظ
  قنككا
ت فككالوب، وكيراةات نقككو األنككاب ككب، إيراةات نقككو البويضككككككككككككككككات ف 

ع   اللقاح عيى قناة فالوب، وأي عاليات ذات صككككككككلة، ونقو األينة؛ التيى
  ذلك  
بالبويضككككككككككككات والحيوانات المنوية والتلاليف ذات الصككككككككككككلة، بما ف 

 .  التحصيو والتحضير
 
 
الجراحة اإلختيارية غير المتصككلة بالحوادث لتصككحيح أخطاة اإلنكسككار   ( غ 

كمية( عىل سكككككككككككككبيو المثال ال الحضككككككككككككك،   و/ أو تحسكككككككككككككير  الرؤيا )نوعية او 
ر.   عالج القرنية باألشعة، عالج القرنية بالتصوير أو الجراحة باللير 

 
 

 

 إنحراف يدار األنف؛ إستئصال  حارة األنف.  ( أأ 
 

  تتطلككككب   ( بب
الصكككككككككككككككفككككاا،   ديلقةكككككو الحككككاالت المق نككككة الت  الككككدم أو ديلقة 

 والفحص/ العالج أو اإليراةات ذات العالقة. 
 

 
وس  ( جج أي    الخد ات الصككككككككككككحية والمصككككككككككككاريف ذات الصككككككككككككلة بعالج فير

نقص المناعة المكتسبة اإليدز وكو الحاالت الطبية ذات العالقة؛ بعد  
 تأكيد التشخيص. 

 

 اتكو الحاالت النايمة ع  اإلد ان عىل الكحول، إسككككككككتخدام المخدر  ( دد 
 و واد الهلوسة. 

 

وش  و ضككككككككككككككككاعفكاتكه،   (هه ككافكة الخكد كات ذات الصكككككككككككككككلكة بكإلتهكاب الكبكد الفير
 بإستثناة إلتهاب الكبد أ. 
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hh) Birth defects, hereditary defects and sicknesses, 
Congenital diseases for new born and/or 
deformities unless representing a life threat. 

 
ii) Senile dementia and Alzheimer’s disease. 
 
jj) Air ambulance transportation and terrestrial 

transportation in non-emergency cases or by non-

licensed ambulance services. 
 
kk) All cases related to Maternity. 
 
ll) Any test and/or treatment not required by a 

medical Physician, unless otherwise specified in 
the Schedule of Benefits.  

 
mm) All cases requiring non-emergency In-Hospital 

treatment/services. 
 

nn) Any In-Hospital treatment, tests and other 
procedures, which can be carried out on Out-of-
Hospital basis without jeopardizing the Insured’s 
health. 

 
oo) All cases requiring emergency In-Hospital 

treatment/services, which have not been notified 
to the Company within 24 hours from admission. 

 
pp) Any test or treatment, which is not related to a 

specific symptom and/or disease. This includes 
examinations required for employment, travel, 

immigration, licensing or insurance and related 
reports unless otherwise specified in the Schedule 
of Benefits. 

 
qq) Any pharmaceutical products, which are not, 

considered as specific treatment for a particular 
disease and/or not prescribed by an approved 
Physician. 

 
rr) All substances which are not considered as 

medicines such as but not restricted to 
mouthwash, toothpaste, lozenges, antiseptics, 

milk formulas, skin care products, shampoos and 
vitamins (unless prescribed as replacement 
therapy for known deficiency states) and all 
equipment not primarily intended to improve a 
medical condition or injury such as but not 
restricted to air conditioners or air purifying 
systems, arch supports, convenience 
items/options, exercise equipment and sanitary 
supplies. 

 
ss) More than one Physician consultations in non-

excluded cases in a single day unless referred by 
his/her initial treating doctor & the referral if 
medically justified.  

 
tt) Lesions resulting from attempted suicides or self-

infliction. 
 
uu) Officially (WHO and/or National Law) recognized 

epidemics/pandemics. 
 
vv) Complications directly arising from services not 

covered. 

 

أو   (وو  و/    
الخلق  التشكككككككككككككككوز  الوراثيككككككككة،  األ ر   و  العيوب  الوالدة،  عيوب 

 التشو ات  ا لم تشلو تهديدا عىل الحياة. 
 
 
 خرف الشيخوخة و ر  الق ايمر.  (زز 
 

  حككاالت غير النقككو بككاإلسكككككككككككككككعككاف   ( حح
ي ف  الجوي بشكككككككككككككككلككو عككام والنقككو اليى

 الطوارئ أو خد ات اإلسعاف غير المرخص. 
 

 

 كو الحاالت ذات العالقة بالحمو والوالدة.  ( طط
 

الطبيكككككككب (يي قبكككككككو  غير  طلوب     و/أو عالج  يكككككككجكر    ،أي فحص  لم   كككككككا 
  يدول المنافع. 

 بخالف ذلك ف 
 

 

  ال (كك
  تحتاج إل عالج/ خد ات غير طارئة ف 

. كو الحاالت الت   مستشق 
 
 

  يمك    ( لل
، والت    المسككككككككككككتشككككككككككككق 

أي عالج، فحوصككككككككككككات وكيراةات أخرى ف 
القيام بها خارج المسكتشكق  دون تعريض صكحة الشكخص الما   عليه  

 . للخطر
 

 
 

   (مم
، والت    المستشق 

  تحتاج إل عالج/ خد ات طارئة ف 
كو الحاالت الت 

.   24لم يتم إبالغ ضمان عنها خالل   ساعة    دخول المستشق 
 
 

و ككككككككجا أي   (نن أو  كر   كحككككككككدد.  و/  بكعكر   غكير  كتكعكلكي  عكالج،  أو  فكحكص 
يتضكككككككككككككككم  الفحوصككككككككككككككككات المطلوبككة ألغرا  العمككو، السكككككككككككككككفر، الهجرة،  
  
خيص أو التكأ ير  والتقكارير ذات العالقكة.  كالم يكجكر بخالف ذلكك ف 

الي 
 يدول المنافع. 

 
 

  ال تعتيى عالج  حككككدد لمر   عير  و/ أو   (سس
أدويككككة، والت  أيككككة  نتجككككات 

  وصوفة    قبو طبيب  عتمد. غير 
 
 

 

  ال تعتيى أدوية عىل سكككككككككبيو المثال ال الحضككككككككك: غسكككككككككول   ( ع ع 
كافة المواد الت 

الفم،  عجون األسكككككككككككككككنكككان، المعينكككات، المطهرات، الحليكككب، األغكككجيكككة،  
ة، الشكككككككككككا بو والفيتا ينات ) ا لم يتم وصكككككككككككفها    نتجات العناية بالبرسكككككككككككر

المعروفككة( وكككافككة المعككدات غير كعالج بككديككو لحككاالت نقص الفيتككا ير   
 الوضككككككع الصككككككح  أو اإلصككككككابة عىل سككككككبيو 

المقصككككككود بها أصككككككال تحسككككككير 
المثال ال الحضككككك:  كيفات الهواة أو أنظمة تنقية الهواة، دعائم تقوس 
ات الصحية.   القدم، بنود / خيارات الراحة، أيهقة التماري  والتجهير 

 
 

 
 

  الحاالت غير المسككككت (فف
  يوم واحد ،  ا أكير    إسككككتشككككارة طبية ف 

ثناة ف 
 .
ً
ر طبيا  لم يحول    قبو الطبيب المعالج له وكان التحويو  يى

 
 

 
ار النايمة ع   حاوالت اإلنتحار أو إيجاة الجات.  (صص  األض 
 
 

ف بهكا رسكككككككككككككككميكا ) نظمكة الصكككككككككككككككحكة العكالميكة و/أو (اا القكانون  األوبئكة المعي 
 .)  المحىل 

 

ة ع  الخد ات غير  (رر   المغطاة. المضاعفات النايمة  بارسر
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ww) All kind of educational programs and/or learning 
disabilities, treatments unless otherwise specified 

in the Schedule of Benefits . 
 
xx) Treatment of venereal diseases transmitted by 

intercourse as medically accepted. 
 

yy) Health Services and associated expenses for organ 
and tissue transplants, irrespective if Eligible 
Person is a Donor or Recipient. 

 
zz) Any transportation costs in case of a treatment 

abroad for non-emergency cases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القككككككدرة عىل (شش عككككككدم  حككككككاالت  التعليميككككككة و/أو عالج  ا ج  اليى أنواع   كككككككو 
  يدول المنافع. 

 التعلم،  ا لم يجكر بخالف ذلك ف 
 

 

 حسككككككككب الطرا المقبولة  ( تت
ً
 عالجة  ختلف األ را  المنقولة ينسككككككككيا

 طبيا. 
 

الخد ات الصككحية والنفقات المرتبطة بها لقرع األعضككاة واألنسككجة،   ( ثث
. بضف النظر   

ع أو المتلق   عما إذا كان الشخص الما و  و المتيى
 

 

 

  غير  ( خخ
  الخككارج أو ف 

  حككالككة العالج ف 
 كككافككة  صكككككككككككككككككاريف النقككو وذلككك ف 

 الحاالت الطارئة. 
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SECTION 10 

SPECIAL CONDITIONS 
 

 
10.1 Daman is responsible for interpreting the Benefits 

Covered under the Policy and the other terms, 
conditions, limitations and exclusions set out in the 
Policy and in making factual determinations 
related to the Policy and its Benefits. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ۱0القسم  
وط خاصة   رسر

 
 

الخد ات المغطاز    تاويو/ المساولة ع  تفسير الجهة    ه    ضمانتعتتر      10-1
البنود  تفسير كافة  ع   و  الوثيقة  و ،  ضم   جز  وط  التقييدات الرسر

  الوثيقة و أية قرارات واقعية لها عالقة بالوثيقة  الواردة   اإلستثناةاتو 
ف 

 و  نافعها. 
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