مع  SAFE+أصبحت
أعمالك التجارية أكثر
أمان ًا من أي وقت مضى

ماذا يعني  SAFE+لتأمين األعمال التجارية
متعدد التغطية؟
هل شعرت يوم ًا أنك عاجز عن اختيار التأمين األنسب لعملك
التجاري ومكتبك؟ مع  SAFE+لتأمين األعمال التجارية متعددة
التغطية يمكنك اآلن الحصول على الحماية المطلوبة لضمان
سير عملك بكل سالسة وبسعرٍ معقول أيضاً.

سيغطيك  SAFE+لتأمين األعمال التجارية متعددة التغطية
من المخاطر التي تشمل تغطية التأمين من خطر الحرائق
والفيضانات والسرقة والحوادث ،فاعلم أنه حتى لو كنت من
مالكين الشركات الصغيرة الحجم ،فإن الحصول على تأمين
لعملك التجاري أمرًا مهم ًا وضروريًا ومع شركة أبوظبي الوطنية
للتأمين يمكنك أن تتأكد من الحصول على المساعدة الفورية
في حال وقوع أي حادث مؤسف ،إذ سوف نساعدك على العودة إلى
وضعك الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

ما المزايا التي يمكنني أن أتطلع إليها؟

• تأمين على الممتلكات:
تحم ممتلكاتك من األخطار مثل الحريق والصاعقة
ِ
واإلنفجارات والعواصف والسرقة .إن وثيقة التأمين لدينا
تغطي كافة األخطار والتهديدات .كما تمنح تغطية أوسع من
ضمانها البضائع أثناء النقل وتلف البضائع إلخ...
• تأمين على خسارة األرباح:
يغطي خسارة األرباح  /خسارة اإليجار الناتجة عن األضرار المادية.
• تعطل اآلالت:
احم نفسك من خطر الخسارة المادية أو الضرر المفاجـئ أو
ِ
العـرضي أو غـيـر المتوقـع وكـذلك تعطـل لآلالت الكهربائيـة أو
الميكانيكية.
• األجهزة اإللكترونية:
مع هذه التغطية ،يمكنك حماية عملك من خسارة تؤثر
على أجهزة معالجة البيانات اإللكترونية والمعدات اإللكترونية
وأجهزة االتصاالت.

يمكنكم أن تديروا مصلحتكم التجارية بكل سالسة
وسهولة مع وثيقة تأمين  ،SAFE+لمعرفة المزيد اتصلوا
على  800 8040أو زوروا موقعنا اإللكتروني www.adnic.ae
أفضل شركة تأمين في الشرق األوسط لعام  2009و  | 2010مصنفة بدرجة
قوي من قبل وكالة ستاندارد أند بورز ( | )Standard & Poor’sمصنفة بدرجة
ممتاز من قبل شركة أيه أم بست ( | )AM Bestأفضل شركة تأمين لعام 2011
حسب ملتقى الشرق األوسط للتأمين

()A-
()A

• تأمين أمتعة السفر من جميع المخاطر:

احم أمتعتك الشخصية من أخطار الفقدان أو التلف خالل
ِ
رحالتك الخاصة والمتعلقة بالعمل في أي مكان في العالم عدا
بلدان مكتب مراقبة األصول األجنبية.
• مسؤولية الطرف الثالث:

احم نفسك وعملك من أخطار المسؤولية القانونية التي قد
ِ
تنشأ من اإلصابة البدنية أو الوفاة للطرف الثالث أو أي ضرر
يلحق بممتلكات اآلخرين خالل التواجد في مقر عملك.
• تعويض العمال /مسؤولية صاحب العمل:

تمنح هذه الميزة تغطية موظفيك الذين قد يتعرضوا إلى أي
إصابة مهنية أثناء العمل.
• حماية المدراء والرؤساء التنفيذيين:

تمنح��ك التغطي��ة كمدي��ر أو رئي��س تنفي��ذي م��ن األض��رار
والمصاري��ف القانوني��ة الناتج��ة ع��ن مقاضات��ك لتصرفات��ك
المهنية التي يزعم بأنها خاطئة.

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
َ
المؤمنة وحوالي  40عام ًا من الخبرة في
مع ماليين العمالء
قطاع التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فإنه ليس
من المفاجئ أن تُعرف شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بشركة
تأمين تعتمد عليه.
ومن خالل مجموعتها المتنامية من المنتجات والخدمات
المبتكرة ،لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مجموعة متنوعة
من العمالء األفراد والمؤسسات.
ألن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تضع جودة الخدمة والمنتجات
في الصدارة ،فهي ال تعتبر الفائزة المستمرة للجوائز المرموقة
كجائزة «أفضل شركة تأمين في الشرق األوسط لعامي  2009و
 »2010فحسب ،بل حاصلة وبكل فخر على تصنيف ( )Aممتاز من
قبل شركة أيه أم بست ( )A.M.Bestباإلضافة إلى تصنيف من قبل
شركة ستاندرد أند بورز ( )Standard & Poor’sبدرجة ( )A-مع نظرة
إيجابية ،كما أنها أفضل شركة تأمين لعام  2011حسب ملتقى
الشرق األوسط للتأمين.

• النقود:
احم نفسك من خسارة النقود أثناء النقل أو خالل وجودها في
ِ
مقر الشركة أو في خزينة الشركة المغلقة.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

• خيانة األمانة:
تحم مع هذه الميّزة أعمالك من أخطار السرقة أو
ِ
سوف
االحتيال أو أعمال خيانة األمانة التي يرتكبها موظفيك.

*يتوفر نموذج من الوثيقة للحصول على كامل المعلومات.

www.adnic.ae
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SAFE ,

With
your
business is now
safer than ever

What’s SAFE+ Business Multi-Cover?
Have you ever felt overwhelmed by the need to provide
the right insurance for your business and office? Well,
with SAFE+ Business Multi-Cover, your business will
get the adequate protection required to ensure smooth
running at affordable prices.
+

SAFE Business Multi-Cover protects you against risks
such as fire, flood, burglary, as well as accidents. Even
if you are a small business owner, getting your business
insured is very important; and with ADNIC you can be
assured of prompt assistance should any unfortunate
incident take place, which will help you get back to
normal as quickly as possible.

What features can I look forward to?
• Property Damage:
Covers your property against risks such as fire, lightning,
explosions, earthquakes, storms and burglary. Our Property
All Risks policy and several extensions provide very wide
coverage including goods in transit, deterioration of
stocks etc.

• Loss of profits:
Covers loss of profit following material damage.

• Machinery Breakdown:
Protects you against sudden, accidental, and unforeseen
physical loss or damage as well as the breakdown of
electronic appliances.

• Electronic Equipment:
With this cover, you can protect your business from loss
affecting the Electronic Data Processing (EDP) equipment,
electronic equipment, and communication facilities.

• Money:
Protects you against loss of money while in transit or on
the premises.
Find out how to keep your business
running smoothly by calling toll free
800 8040 or visiting www.adnic.ae
Middle East Insurance Company of the Year 2009 & 2010 |
Rated Strong A- by Standard & Poor’s | Rated A Excellent by
A.M. Best | 2011 MEIF Insurance Company of the Year

• Fidelity Guarantee:
With this feature, you will protect your business
against fraudulent or dishonest acts committed by
your employees.

• Baggage All Risks:
Protects you against loss or damage during your business
or personal trips anywhere in the world other than the
OFAC countries.

• Third Party Liability:
Protects you and your business against legal liability
resulting from injury, death of a third party, or third party
property damage at your business premises.

• Workmen’s Compensation/Employees’ Liability:
Covers your employees who sustain occupational injury
while at work.

• Directors’ & Officers’ Protection:
Covers you as a Director or Officer against damages
or defense costs resulting from a lawsuit for alleged
wrongful acts.

ADNIC
With millions of protected customers and around 40 years
of experience in the UAE insurance industry, it comes as
no surprise that Abu Dhabi National Insurance Company
(ADNIC) is known as Your Reliable Insurer.
Through its ever-growing portfolio of innovative products
and services, ADNIC has insured a diverse clientele that
encompasses both individuals and groups.
Putting quality service at the forefront, ADNIC stands not
only as a reoccurring winner of the prestigious ‘Middle East
Insurer of the Year’ award, but as a proud recipient of the
A Excellent rating from A.M. Best, an A- rating from Standard
& Poor’s with a positive outlook, and 2011 MEIF Insurance
Company of the Year.
For more information, please visit www.adnic.ae
*Specimen policy is available for full information.

