شركة الوطنية للتكافل (وطنية) هي إحدى
شركات التكافل اإلسالمي الرائدة والتي تقدم
مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية التي تلبي
احتياجات العمالء من األفراد والشركات.
وطنية هي:
شركة معاصرة تأسست في عام  2011وتسعى
جاهدة لتصبح إحدى شركات التأمين الرائدة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
متميزة بفاعلية مستمرة:
منظمة ذات قوة عاملة حديثة نسبيًا تعمل
باستمرار على تحسين المنتجات لتلبية االحتياجات
المتطورة للسوق.
التركيز على العمالء :هو صميم عمل الشركة
التي تسعى دائمًا لتحقيق أقصى قدر من رضا
العمالء .كما أن شركة الوطنية الحاصلة على
شهادة  2015 ISO900والتي تتطلب الحفاظ على
أعلى معايير الجودة جميع عملياتنا
عرض المنتج:
منتجات خطوط شخصية  -المنزل والسفر
والتأمين الطبي.
منتجات تجارية -الممتلكات واألعمال الهندسية
والحوادث العامة والتأمين على هيكل السفينة
والبضائع والتأمين الطبي للمجموعات وتأمين
أسطول المركبات.

«المنزل هو
المكان الذي
يتعلق به القلب»

المقر الرئيسي
الطابق الرابع ،برج الجزيرة ،برج رقم أ
شارع سلطان بن زايد األول  -خلف نادي الجزيرة
الرياضي
ص.ب 6457 :.أبوظبي -اإلمارات العربية المتحدة

فرع دبي
الطابق الرابع ،بناية رقم  ،4مكتب رقم ،414
مجمع إعمار لألعمال  -الروضة

تذكر االطالع على الخصومات لمنتجاتنا األخرى
لألفراد

شارع الشيخ زايد ،دبي  -اإلمارات العربية المتحدة

إذا كنت حامل وثيقة حالية لدينا ،فيرجى زيارة
موقعنا على االنترنت أو االتصال على ( 800وطنية)
 800 9282642للحصول على خصومات على منتجاتنا
التالية:

لالتصال

التأمين على المركبات
التأمين الطبي لألفراد
تأمين السفر
تأمين الحج والعمرة

 800وطنية ()9282642
الموقع االلكتروني

www.watania.ae
البريد اإللكتروني

info@watania.ae

تأمين محتويات
المنزل
الوطنية للتكافل (وطنية)
شركة مساهمة عامة
حلول تأمين إسالمية

تغطية مخاطر الممتلكات
•الحريق والصواعق
•البرد
•الدخان
•أضرار المياه
•السرقة عن طريق دخول المبنى أو الخروج منه
باستخدام العنف والقوة
•الطائرات وأي مركبات جوية أو المواد التي يتم
اسقاطها منها
•الزالزل وثوران البراكين بما في ذلك ما ينجم
عنها من فيضانات أو زيادة في تدفق مياه البحر
•العواصف واألعاصير بما في ذلك ما ينجم عنها
من زيادة في تدفق مياه البحر
•االنفجارات الداخلية

تقديم المطالبات بسهولة
•في حال تقديم مطالبة يرجى االتصال بمكتب
المساعدة  -قسم المطالبات -بشركة
الوطنية على  800وطنية  9282642أو إرسال بريد
الكتروني إلىhomeclaims@watania.ae :
•يجب تقديم المستندات /المعلومات التالية:
ـ وصف موجز خطي للحادث
ـقائمة بالعناصر التالفة /المفقودة وقمتها
وإثبات على المشتريات (الفواتير)
ـ نسخة من تقرير الشرطة في حالة السرقة
ـ أي مستند آخر ذي صلة يتطلب تقديمه

الباقات المتنوعة
التغطية التأمينية
حدود المحتويات

نطاق التغطية
الوطنية
هوم
كالسيك

الوطنية
هوم بلس

الوطنية
هوم
بريمير

50,000

100٫000

250٫000

الحدود الفرعية الخاصة بـ :
المجوهرات
المحتويات المنقولة مؤقتا
خسارة اإليجار والسكن البديل
المتعلقات الشخصية
فقدان األموال أو سرقتها
استبدال األقفال والمفاتيح
فقدان المستندات وجواز السفر ورخصة
القيادة وتصريح العمل وتصريح اإلقامة
مسؤولية المالك /المستأجر
تغطية الحوادث الشخصية (الوفاة الناجمة
عن حادث فقط)
قسط التأمين

10٫000
7٫500
15٫000
3٫000
2٫500
1٫000

15٫000
15٫000
20٫000
5٫000
3٫500
1٫500

25٫000
25٫000
25٫000
10٫000
4٫500
2٫500

2٫000

2٫000

2٫000

100٫000
100٫000

1٫500٫000
100٫000

2٫000٫000
100٫000

250

400

650

•للحصول على المساعدة في المنزل ،اتصل
بخط مساعدة العمالء على 800 0733 0973
•للحصول على خدمة التوصيل إلى المطار
اتصل على800 02829 0357 :

التوصيل إلى المطار
* غير شامل الضريبة

•تكلفة السكن البديل
وفقدان اإليجار
•المسؤولية القانونية
تجاه الغير ،الناشئة
عن إصابة جسدية أو
تلف في الممتلكات
وكذلك تكلفة الدفاع
القانوني
•تغطية الحوادث
الشخصية

التغطية االختيارية
المساعدة في المنزل

•المحتويات
والممتلكات
الشخصية مثل
األثاث واألجهزة
المنزلية والممتلكات
الشخصية
والمجوهرات وما إلى
ذلك

القسط اإلضافي

القسط اإلضافي

 30درهما

 30درهما

القسط اإلضافي

القسط اإلضافي

 30درهما

 30درهما

مضاف
مضاف

إخالء المسؤولية
ال يعد هذا الكتيب بمثابة عقد تأمين ألنه وصف موجز للتغطية المتاحة فقط وذلك للرجع إليها بسرعة وسهولة.
ترد الشروط والمزايا واألحكام واالستثناءات المطبقة في الوثيقة

