
 

Dubai Insurance (PSC) is the Authorized insurer to 

issue the ILOE policies on behalf of the ILOE 

Insurance Pool. 

Dubai Insurance (PSC) is licensed by UAE Central 

Bank and listed on the Dubai Financial Market 

(DFM) 

 

التأمين الُمرخصة إلصدار  شركة دبي للتأمين )ش.م.ع( هي شركة 

وثائق التأمين لمنتج التأمين ضد التعطل عن العمل بالنيابة عن  

 الُمجّمع التأميني الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل. 

شركة دبي للتأمين )ش.م.ع( مرخصة من المصرف المركزي لدولة  

اإلمارات العربية المتحدة وهي شركة مدرجة في سوق دبي المالي  

(DFM) 

Terms-of-service 

 The customer using the website who are Minor as 

per the applicable law shall not register as a User of 

the website and shall not transact on or use the 

website  

 : شروط استخدام الموقع / الخدمة اإللكترونيّة 

اإللكترونّي في حال كان المتعامل الذي يتصفح أو يستخدم هذا الموقع 

قاصراً قانوناً؛ فيجب عليه عدم التسجيل كمستخدم للموقع أو استخدام  

 الخدمات المتوافرة فيه.

Privacy Policy:  

All credit/debit cards details and personally 

identifiable information will NOT be stored, sold, 

shared, rented or leased to any third parties. 

The Website Policies and Terms & Conditions may be 

changed or updated occasionally to meet the 

requirements and standards. Therefore the 

Customers’ are encouraged to frequently visit these 

sections in order to be updated about the changes on 

the website. Modifications will be effective on the day 

they are posted 

 

 سياسة الخصوصيّة: 

 

بيانات بطاقات لن يتم تخزين أو االحتفاظ أو مشار كة أو تأجير جميع 

 الشخصيّة التعريفيّة الخصم والمعلومات االئتمان / 

وشروط االستخدام يرجى العلم أنّه بين الحين واآلخر فإّن جميع سياسات  

لتلبية  تطويرها  أو  تغييرها  يتم  قد  اإللكترونّي  الموقع  بهذا  الخاصة 

بناًء على ذلك فإننا نشجع لمتعاملين  المعايير والمتطلبات ذات الصلة. 

مستجدات   آخر  على  لالطالع  األقسام  هذه  زيارة  على  والمستخدمين 

تكون  التعديالت والتحديثات  جميع  الموقع.  في  منذ    والتحديثات  ساريةً 

 تاريخ نشرها على الموقع.

Method of Payment, Card Types accepted and 

Currency:  

 

•  We accept payments online using Visa and 

MasterCard credit/debit card in AED  
 

               

 

 

 طرق الدفع وبطاقات السداد والعمالت المعتمدة: 

 

 

 

الدفعات عبر اإلنترنت وذلك باستخدام بطاقات االئتمان / نقبل  •

(؛ وبالدرهم   MasterCard(  و )Visaالخصم لـ )

 اإلماراتي. 

 

               

 

 

Delivery & Shipping Policy:   والمنتجات   توفير الخدمات سياسة : 



We will NOT deal or/and provide any services 

or/and products to any of OFAC (Office of 

Foreign Assets Control) sanctions countries in 

accordance with the law of UAE”.  

 

يرجى العلم بأننا ال نقوم بتوفير أي خدمات و/أو منتجات التعامل مع أو  

ألي من الدول التي تخضع لعقوبات من مكتب مراقبة األصول   لصالح

 .األجنبية وفقاً للتشريعات السارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

Refund/Return Policy:  

The paid Premiums are Non Refundable  

 

 سياسة استرداد القسط التأميني: 

 الُمسدد غير قابل لالسترداد. يرجى العلم بأن القسط التأميني 

Cancellation & Replacement Policy:  

Subject to the concerned Policy Terms & 

Conditions. 

 

 سياسة االلغاء واالستبدال: 

 تخضع لشروط وأحكام وثيقة التأمين ذات الصلة.

Address & Contact Details:  

      Dubai Insurance Address 

      Email: iloehelp@dubins.ae 

 

 العنوان وبيانات التواصل: 

 دبي للتأمين 

 iloehelp@dubins.aeالبريد اإللكتروني: 

Country of merchant domicile:  

United Arab Emirates. 

 

 مكان توفير المنتجات / الخدمات

 اإلمارات العربية المتحدة 

Governing Law and Jurisdiction:  

Any purchase, dispute or claim arising out of 

or in connection with this website or its 

services shall be governed and construed in 

accordance with the laws of UAE, Dubai 

Courts. 

 

 القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة: 

مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق أي معاملة أو دفعة أو منازعة أو 

باستخدام هذا الموقع أو الخدمات الّتي يوفرها تكون خاضعة لألحكام  

المنصوص عليها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتنظر أمام 

 محاكم إمارة دبي.
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