
Type of Claim:

Actual cause of death:

Title: Mr.اللقب

نوع المطالبة 

Description of the Event    وصف الحدث

Death وفاة

السيد 

ACCIDENTAL PLAN  (CLAIMANT’S STATEMENT)
خطة الحوادث (بيان مقدم المطالبة) 

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THIS FORM: 
Please complete this application in English and BLOCK CAPITALS and do not leave any 
field blank or incomplete.  Do not use abbreviations, dots, crosses and dashes.  Use a 
single ink pen to complete and sign the form.  Any alteration, overwriting, mutilation, 
cancellation, deletion to answers must be endorsed under full signature.  Ensure that 
the answers in this form are correct.  Use separate sheet to give answers in details (if 
necessary) mentioning question number, date and signature.

تعليمات لتعبئة نموذج الطلب
يرجى تعبئة هذا الطلب باللغة اإلنجليزية وبأحرف كبيرة واضحة  ويرجى عدم ترك أي حانة فارغة أو غير 
واحد  حبر  قلم  استخدام  يرجى  كما  والشرطات.   والصلبان  والنقاط  االختصارات  تستخدم  كاملة.  وال 
الستيفاء وتوقيع النموذج. ويجب التصديق على أي تغيير أو استبدال أو شطب أو إلغاء أو حذف في 
األجوبة بموجب التوقيع الكامل إزائها.  وتأكد من أن جميع اإلجابات في هذا النموذج صحيحة.  ويرجى 
استخدام ورقة منفصلة إلعطاء اإلجابات بالتفصيل (إذا لزم األمر) مع ذكر رقم السؤال والتاريخ والتوقيع.
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1. Plan Member’s Details ١.  تفاصيل بيانات العضو في الخطة 

Forename:
اإلسم األول

Attending Physician’s Name
إسم الطبيب المعالج

Hospital Name
إسم المستشفى

Telephone/Mobile No
رقم الهاتف / المتحرك

Telephone No
رقم الهاتف

Passport No./Emirates ID No.:

Plan No.::

جواز السفر رقم / هوية اإلمارات رقم:
Family Name:
اسم العائلة:

Date of Birth: D D M M Y Y Y Y
تاريخ الميالد: ييششسسسس

Disability عجز Hospitalization مصاريف عالج بالمستشفى

Mrs. السيدة Miss  اآلنسة Other أخرى

الخطة رقم:

السبب الفعلي للوفاة: 

Title: Mr.اللقب السيد 

Forename:
اإلسم األول

Passport No./Emirates ID No.:
جواز السفر رقم / هوية اإلمارات رقم:

Status of Claimant
وضع مقدم المطالبة

Claimant’s Complete Residential Address
عنوان السكن الكامل لمقدم المطالبة

Mobile No
رقم الهاتف المتحرك

Residential No.
رقم السكن

Email
البريد االلكتروني

Beneficiary
المستفيد

Guardian
الوصي

Family Name:
اسم العائلة:

Date of Birth: D D M M Y Y Y Y
تاريخ الميالد: ييششسسسس

Assignee
المتنازل له

Trustee
األمين

Other
آخرى

Administrator of Deceased’s Estate
مدير تركة المتوفى

Mrs. السيدة Miss  اآلنسة Other أخرى

Place of Event:
مكان الحدث

2. Claim Details  ٢. تفاصيل المطالبة

3. Death Claim (to be completed by Covered Member’s Authorized Representative) (تتم تعبئته من قبل المندوب المفوض للعضو المغطى) ٣. مطالبة الوفاة

4. Claimant’s Details ٤. تفاصيل مقدم المطالبة
Repatriation Expenses
مصاريف العودة إلى الوطن نعم

No
كال

Yes



Date of Consultation
تاريخ االستشارة

Physiotherapy

If yes please attach Doctor’s referral

العالج الطبيعي

اذا كانت االجابة "نعم" يرجا ارفاق تقرير الطبيب

D D M M Y Y Y Y
ييششسسسس

5. Disability (to be completed by Covered Member) ٥. العجز (تتم تعبئته من قبل العضو المغطى)

Actual cause of Disability
السبب الفعلي في العجز

Give full description of injury and describe where, how, and when it happened.
قدم وصفًا كامال لإلصابة، وِصْف أين وكيف ومتى حدثت. 

أذكر أسماء وعناوين جميع األطباء الذين عالجوا العضو المغطى من هذه اإلصابة. 

6. Accidental Medical Expenses (to be completed by Covered Member) ٦. المصاريف الطبية العرضية (تتم تعبئته من قبل العضو المغطى) 

Diagnosis
التشخيص
In-patient
العيادة الداخلية

Out-patient
العيادات الخارجية

Attending Physician Name
إسم الطبيب المعالج

Telephone / Mobile No.
رقم الهاتف / المتحرك

يتقدم الموقع أدناه بمطالبة لشركة التأمين المذكورة ويوافق على 
أن التصريحات واإلفادات الخطية من جميع األطباء الذين عالجوا أو 
قدموا الرعاية للعضو المغطى وكل ورقة أخرى تطلب اإلرشادات 
الواردة هنا ستشكل وستعتبر جزءا من اإلثباتات على المطالبة و 
يوافق كذلك أن تزويده بهذا النموذج، أو أي نماذج أخرى تكميلية له 
من  دراسته  يتم  ولن  اعتماده  يتم  لن  المذكورة  الشركة  قبل  من 
قبلها بأنه كان هناك أي تأمين ساري المفعول على حياة الشخص 
المعني، وال تنازل عن أي من حقوقها أو دفاعها.  ويفوض الموقع 
أدناه أي مستشفى أو طبيب أو أي شخص آخر قدم الرعاية للعضو 
االسالمية  الشركة   - سالمة  يزود  بأن  موظف  أي  أو  المغطى 
العربية للتأمين (ش.م .ع) أو ممثليها، أي وجميع المعلومات فيما 
واالستشارات،  الطبي،  والتاريخ  إصابة،  أو  مرض  بأي  يتعلق 
سجالت  جميع  من  ونسخ  العالج،  أو  الطبية  والوصفات 
المستشفيات أو السجالت الطبية ونسخ من جميع سجالت أرباب 
العمل المتعلقة بالعضو المغطى.  كما يوافق الموقع أدناه أيضا 
ويصرح بأن صورة من هذا التفويض تعتبر نافذة وصالحة كالنسخة 

األصلية.

7. Declaration and Authorization ٧. إقرار وتفويض

Full Name of Claimant
االسم الكامل لمقدم المطالبة

Signature of Claimant
توقيع مقدم المطالبة

Date of Signing
تاريخ التوقيع

Relationship with Covered Member (if other than Covered Member)
عالقة القرابة مع العضو المغطى  (إذا لم تكن العضو المغطى) 

Telephone/Mobile No.
رقم الهاتف / المتحرك

Email
البريد االلكتروني

Reason of Disability
سبب العجز

Permanent Total Disability
العجز الكلي الدائم

Permanent Partial Disablement
العجز الجزئي الدائم

Give names and addresses of all physicians who have treated the Covered Member for this injury.

أذكر إسم وعنوان طبيب العائلة
Name and address of the family doctor

The undersigned hereby makes claim to said Insurance, and agrees 
that the written statements and affidavits of all physicians who 
attended or treated the Covered Member, and all other paper called 
for the instructions hereon, shall constitute and they are hereby 
made a part of these proofs of Death and further agrees that the 
furnishing of this form, or of any other forms supplemental thereto, 
by said company shall be constituted nor be considered by it that 
there was any Insurance in force on the life in question, nor a waiver 
of any of its rights or defense. The undersigned authorize any 
hospital, physician or other person who attended the Covered 
Member or any employee to furnish to the SALAMA – Islamic Arab 
Insurance Co. (PSC) or its representatives, any and all information 
with respect to any sickness or injury, medical history, consultations, 
prescriptions or treatment, copies of all hospital or medical records 
and copies of all records of employers related to the deceased.  The 
undersigned further agrees and authorizes that a photocopy of this 
authorization shall be considered as effective and valid as the 
original.

نعم
No
كال

Yes

نعم
No
كال

Yes
نعم

No
كال

Yes



Please attach the following supporting documents in original for verification.

1) Death Claim

a) Death Certificate issued by the Ministry of Health
b) Medical Certificate of Death from the Hospital
c) Detailed Medical Report from the panel of physicians/ hospitals last attended
d) Police Report
e) Post Mortem Report (wherever available)
f) Passport Copy of the Deceased with valid Visa Page
g) Copy of Health Card issued by the Ministry of Health
h) Original Plan document and from SALAMA will not be made to any bank in the United States.

Repatriation Expenses

Invoices related to the repatriations. This includes but are limited to the reasonable and customary expenses for transportation, according to 
airline tariffs, of the remains by the most direct and economical conveyance and route subject to the limit of the plan.

2) Disability Claim

a) Medical Certificate from an authorized Medical Practitioner
b) Approved Sick Leave Certificate from Employer
c) Police Report
d) Passport Copy with valid Visa Page
e) Copy of  all relevant medical report, diagnostic test result and original invoices
f) Copy of Health Card issued by the Ministry of Health

3) Accidental Medical Expenses

a) Hospital Discharge Summary Report
b) Detailed Medical Report from the panel of physicians/ hospitals
c) Original Receipt of Itemized Hospital Bill/Pharmacy Bill/ Diagnostic Bill
d) Copy of prescription and result of Diagnostic/Laboratory test if any

Important Notice:

•  Please submit the completed Claim Form along with the required documents.

•  Please note that documents coming from outside the UAE should be attested by the competent authorities and the UAE Consulate in the 
    country of origin.

Claims Documentation


