
HOME - THE STARTING PLACE OF
LOVE, HOPE & DREAMS

HOME INSURANCE

WHY TO TAKE HOME INSURANCE POLICY? 

‘The home should be a treasure chest of the living’ said Le Corbusier and 
rightly so as it is the only place in the whole world that provides comfort 
and peace beyond measure and needless to say it should be kept safe at 
all times. 
SALAMA Home Insurance is a plan designed to protect your dream house 
and the belongings it contains against any unforeseen eventualities. Your 
house and everything under its roof is protected under this Plan against 
damage or loss . 

WHY CHOOSE SALAMA TO SECURE YOUR HOME?

SALAMA is one of the leading Sharia’h Compliant Takaful Provider with:
      Current distinction as the world’s largest Takaful.
      Paid-up capital of AED 1.21 billion (USD 330 million, largest in the world)
       “Family Takaful Company of the Year” Award 2016 at MIIA.
      "Takaful Company of the decade Award" by International Takaful         
      Awards 2016.
      Regional presence through subsidiaries and associates.
      High service standards.
      High Credibility & Trust among partners and peers. 

HOW DOES HOME INSURANCE PLAN WORK?

This Plan provides you with the following benefits:
      Cover for accidental damage to Content for specified peril.
      Cover for the cost of repairing, replacing or installing new Locks and 
      Keys due to accidental damage.
      Cover for the Content Temporarily removed from your home.
      Covering fatal injury to you and your spouse against fire and intruders  
      assault.
      Cover against the Loss of Rent and Alternative Accommodation due to 
      accident.
      Cover for Occupiers Personal Liability.
      Cover for Tenants Liability.
      Cover against valuable Personal Belonging including clothing, jewelry 
      and other specified items. 
      Coverage for Domestic Helper medical and death benefit extension.

HOME OWNER BUILDING COVER:

We also provide insurance for building structure to owners and given 
below are two options for rates:
      ACP* Construction (per risk): 0.45 per Mille,  minimum AED 1,500       
      (Deductible: AED 5,000 EEL).
      Non ACP Construction (per risk): 0.20 per Mille, minimum AED 750 
      (Deductible: AED 2,500 EEL).

*ACP: Aluminum Composite Panel (combustible)

HOME CONTENT INSURANCE BENEFITS AND PLANS
(In AED)

COVERAGE

HOME CONTENTS

EXTENDED BENEFITS

PERSONAL BELONGINGS

DOMESTIC HELPER

Contribution

Jewellery

Clothing

500 1,000 1,500 2,500

Contents Limit /
Sub-Limit for:

Replacement of
Locks and keys

Fatal Injury Cover
(Self & Spouse)
Occupiers
Personal Liability

Tenants Liability

Contents
Temporarily
Removed

Loss of Rent &
Alternative
Accomodation

Food in
Freezers and 
Refrigeration

100,000

7,500

15,000

3,500

15,000

1,000

500

SILVER GOLD PLATINUM DIAMOND

200,000

15,000

30,000

6,500

25,000

1,000

1,000

300,000

35,000

45,000

12,500

35,000

1,000

1,500

500,000

50,000

60,000

25,000

50,000

2,000

2000

50,000

750,000

100,000

50,000

1,000,000

150,000

50,000

1,000,000

200,000

50,000

Personal
Belongings 25,000 50,000 75,000 100,000

1,000,000

250,000

Contribution 100 100 100 100

Medical Expense 7,500 7,500 7,500 7,500

Repatriation
Expense 7,500 7,500 7,500 7,500

Death or
Permanent Total
Disablement

30,000 30,000 30,000 30,000

      Excess: Contents: AED 500 Each and Every Loss
      Personal Belongings: AED 500 Each and Every Loss
      Single Jewelry item value exceeding AED 2,500 will be covered
      subject to providing purchase receipt

To apply for Home Insurance;
Call:  800 SALAMA or  Email : leads@salama.ae
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منافع وخطط تأمين محتويات المنزللماذا ينبغي عليك أن تحصل على وثيقة تأمين على المنزل؟

التغطية

محتويات المنزل

المنافع الموسعة

األمتعة الشخصية

خدم المنزل

الحد الخاص بالمحتويات /
الحد الفرعي عن:

المجوهرات

نقل المحتويات مؤقتًا

المالبس

استبدال األقفال
والمفاتيح

المواد الغذائية
المجمدة في الثالجة

تغطية اإلصابات القاتلة
(الشخص والزوجة/الزوج)

المسؤولية الشخصية
للشاغلين

مسؤولية المستأجرين

األمتعة الشخصية

المساهمة

النفقات الطبية

نفقات اإلعادة
إلى الوطن

الوفاة أو العجز
الكلي الدائم

خسارة اإليجار والسكن
البديل

الماسيبالتينيذهبيفضي

(بالدرهم اإلماراتي) يقول المفكر لو كوربسيير "يجب إعتبار المنزل صندوق الكنز لألحياء" وهو محق في 
ذلك ألن المنزل هو المكان الوحيد في العالم كله الذي يوفر الراحة والطمأنينة إلى 

أبعد الحدود، وغني عن القول أنه يجب المحافظة عليه آمنًا في جميع األوقات.
التأمين على المنزل من سامة هو خطة تم تصميمها لحماية منزل أحالمك وممتلكاتك 
محمي  سقفه  تحت  شيء  وكل  فبيتك  متوقعة.  غير  أحداث  أي  من  فيه  الموجودة 

بموجب هذه الخطة ضد التلف أو الخسارة.

لماذا تختار سالمة لتأمين منزلك؟
سامة هي واحدة من أبرز الشركات المزودة للتأمين التكافلي المتوافق مع

الشريعة االسامية:
تتميز سالمة حاليًا بأنها أكبر مزود للتكافل في العالم.

يبلغ رأس مالها المدفوع ١,٢١ مليار درهم ( ٣٣٠ مليون دوالر، وهو
األكبر في العالم)

حائزة على جائزة "شركة التكافل العائلي" لسنة ٢٠١٦ من مؤسسة جائزة
 .MIIA قطاع التأمين في الشرق األوسط

حائزة على جائزة "شركة التكافل لهذا العقد من الزمن" من قبل مؤسسة
 جوائز التكافل الدولية ٢٠١٦.

لديها حضور إقليمي من خالل الشركات التابعة والزميلة.
معايير خدمة عالية.

عالية المصداقية والثقة بين الشركاء والزمالء.

كيف تعمل خطة تأمين محتويات المنزل؟
تنص هذه الخطة على تزويدك بالمنافع التالية:

تغطية للضرر العرضي للمحتويات ضد مخاطر محددة.
تغطية لتكاليف إصاح واستبدال أو تركيب أقفال ومفاتيح جديدة بسبب التلف

العرضي.
تغطية لنقل المحتويات مؤقتا من منزلك.

تغطية االصابة القاتلة لَك/لِك شخصيًا ولزوجتك/زوجك ضد الحريق وإعتداء
الدخالء.

تغطية ضد خسارة اإليجار وتكلفة السكن البديل بسبب حادث.
تغطية المسؤولية الشخصية لشاغلي المنزل.

تغطية لمسؤولية المستأجرين. تغطية ضد األمتعة الشخصية القيمة بما في
ذلك المالبس والمجوهرات والبنود المحددة األخرى.

تغطية لخدم المنزل باإلضافة إلى منافع العالج الطبي والوفاة.

تغطية مبنى مالك المنزل: التأمين على المنزل
منزلك – المكان الذي يبدأ فيه

الحب، األمل واألحالم 

 *ACP - ألواح األلومنيوم المركبة (القابلة لالحتراق).  

كما نقوم بتوفير التأمين للهيكل اإلنشائي للمالكين، ونعرض فيما يلي خيارين
لألسعار:

البناء مع ألواح ألومنيوم مركبة *ACP ( لكل خطر): ٠٫٤٥ باأللف، وبحد
أدنى قدره ١,٥٠٠ درهم إماراتي (التحمل: ٥٫٠٠٠ درهم إماراتي لكل خسارة).

لكل خطر(: ٠٫٢٠ باأللف، وبحد ) *ACP •البناء بدون ألواح ألومنيوم مركبة
أدنى قدره ٧٥٠ درهم إماراتي (التحمل: ٢٫٥٠٠ درهم إماراتي لكل خسارة).

• التحمل: المحتويات: ٥٠٠ درهم إماراتي من كل خسارة
• المتعلقات الشخصية: ٥٠٠ درهم إماراتي من كل خسارة

• يتم تغطية قيمة بند المجوهرات الواحد التي تزيد عن ٢,٥٠٠ درهم
   إماراتي شريطة تقديم فاتورة الشراء.

من أجل تقديم طلب للحصول على التأمين على المنزل الرجاء:
اتصلوا بنا على : ٨٠٠SALAMA أو

leads@salama.ae : مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني


