
Dear Cardholder,

This is to certify that you are covered under Master Policy 
number H1L16000010 issued in the name of Emirates NBD by 
Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC).

The cover is subject to the Terms and Conditions of the 
Insurance Master Policy enforced with the Policy Holder.

All claims will be processed in accordance to the Terms and 
Conditions pertaining to the above benefits extended to 
Emirates NBD Credit Cardholders.

Validity

The validity of the certificate coincides with the validity of the  
Emirates NBD Credit Card of the Primary Cardholder and the 
insurance cover is applicable based on the outstanding balance 
of the Credit Card. If there is no outstanding balance, no 
premium is charged and no insurance cover applicable.

R. Sivaram
Head of Retail Assets and Cards Business

Protect Plus Insurance
بروتيكت بلس للتأمين

عميلنا العزيز حامل البطاقة،

 H1L16000010 أنت مغطى بموجب هذه الوثيقة األصلية رقم
والمصّدرة باسم بنك اإلمارات دبي الوطني وذلك من قبل شركة 

.(ADNIC) أبوظبي الوطنية للتأمين

تخضع هذه التغطية التأمينية لشروط وأحكام وثيقة التأمين األصلية 
المتواجدة مع حامل الوثيقة.

سيتم التعامل مع جميع المطالبات وفقًا للشروط واألحكام المتعلقة 
بالفوائد المذكورة أعاله والممنوحة لحاملي بطاقات االئتمان من بنك 

اإلمارات دبي الوطني.

الصالحية

تتزامن صالحية الوثيقة مع صالحية بطاقة االئتمان الرئيسية من بنك 
اإلمارات دبي الوطني تطّبق التغطية التأمينية على الرصيد المتبقي 
لبطاقة االئتمان. في حال لم يكن هناك رصيد متبقي على البطاقة، 

فلن يكون هناك أي قسط يتوجب للدفع ولن تكون هناك تغطية 
تأمينية قابلة للتطبيق.

ر. سيفرام

رئيس أصول األفراد وأعمال البطاقات



Claims process as below:

In case of a Claim, you or your family needs to do the following:

Approach ADNIC for notifying any claims but not later than 30 days 
from the date of the event

1. By calling ADNIC contact center on 800 8040 (toll free)

2. By E mail on ConsumerLinesClaims@adnic.ae

3. By fax on (02) 4080 644

For more details and Terms and Conditions on Protect Plus, 

Please visit emiratesnbd.com

Key benefits on Protect Plus cover: 

Protect Plus Coverage *

Job loss cover
(Involuntary Loss of Employment)

Flat Accidental Death benefit

Death

Permanent Total Disability

Critical Illness

Hospital Cash Benefit

*Subject always to Policy Terms, conditions & exclusions.

Benefits

Protect Plus enables you to pay a monthly sum equal to 10% of your Credit Cards 
outstanding balance payment for 12 months. Subject to of AED 4000 per month.

Protect Plus will payout up to AED 200,000 to designated beneficiary of the  Credit 
Cardholder in case of Primary Cardholder’s death due to an accident  

Protect Plus will pay out your Emirates NBD Credit Card Outstanding Balance payment up to 
AED 100,000 per primary Credit Card with aggregate maximum limit of AED 300,000 per 
Credit Cardholder

Credit Card outstanding balance payment up to AED 100,000 per primary credit card with 
aggregate maximum limit of AED300,000 per Credit Cardholder

Credit Card outstanding balance payment up to AED 100,000 per primary credit card with 
aggregate maximum limit of AED 300,000 per Credit Cardholder

In the event of hospitalization due to an accident exceeding a continuous period of 48 
hours, Credit Cardholder is eligible for Cash Benefit of AED 100 every day for maximum of 
30 days in a year.

الفوائد الرئيسية على تغطية "بروتيكت بلس":

تغطية "بروتيكت بالس" التأمينة

* تخضع دائمًا لشروط وأحكام وإستثناءات البوليصة.

المزايا

ستمّكنك تغطية "بروتيكت بالس" من دفع مبلغ شهري يساوي ٪10 من قيمة الرصيد المتبقي على 
بطاقات االئتمان الخاصة بك ولمدة 12 شهرًا. وبحد أقصى يساوي 4,000 درهم شهريًا.

ستقوم تغطية "بروتيكت بالس" بدفع تعويضات تصل إلى 200,000 درهم للمستفيد المعّين من قبل حامل 
البطاقة االئتمانية وذلك في حالة وفاة حامل البطاقة األساسي بسبب حادث

ستقوم تغطية "بروتيكت بالس" بدفع مستحقات بطاقة االئتمان الخاصة بك وحتى 100,000 درهم لبطاقة 
االئتمان الرئيسية وبمجموع كلي يساوي 300,000 درهم لكل حامل بطاقة ائتمان

ستقوم تغطية "بروتيكت بالس" بدفع مستحقات بطاقة االئتمان الخاصة بك وحتى 100,000 درهم لبطاقة 
االئتمان الرئيسية وبمجموع كلي يساوي 300,000 درهم لكل حامل بطاقة ائتمان

ستقوم تغطية "بروتيكت بالس" بدفع مستحقات بطاقة االئتمان الخاصة بك وحتى 100,000 درهم لبطاقة 
االئتمان الرئيسية وبمجموع كلي يساوي 300,000 درهم لكل حامل بطاقة ائتمان

في في حال الدخول إلى المستشفى بسبب حادث ولفترة متواصلة تتجاوز 48 ساعة، سيكون حامل 
البطاقة االئتمانة مؤهل للحصول على قيمة نقدية تساوي 100 درهم عم كل يوم ولمدة أقصاها 30 يومًا 

في السنة.

فقدان الوظيفة  
(فقدان العمل بشكل غير طوعي)

الحادث العرضي الذي يؤدي 
إلى الوفاة

الوفاة الطبيعية

العجز الكلي الدائم

اإلصابة بمرض خطير

القيمة النقدية في حاالت دخول 
المستشفى اليومي

تقّدم المطالبات على النحو التالي:
في حالة وجود مطالبة، سيتوجب عليك أو على أفراد عائلتك القيام بما يلي:

إخطار شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين (ADNIC) بوجود مطالبات وذلك خالل مدة ال 
تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الحدث الذي تسبب بالمطالبة.

1. عن طريق االتصال بمركز االتصال التابع لشركة أبو ظبي الوطنية للتأمين  
    ADNIC (800 8040) (الرقم المجاني )

ConsumerLinesClaims@adnic.ae 2. عن طريق عنوان البريد االلكتروني التالي
3. عن طريق الفاكس رقم (02) 4080 644

للتعرف على مزيد من التفاصيل والشروط واألحكام المتعلقة بتغطية "بروتيكت 
emiratesnbd.com/ar بلس"، يرجى زيارة


