
Deem Finance LLC (“Deem”) neither underwrites insurance policies nor is responsible for 
rejected applications or claims by the Insurance Provider and acts only as a distributor to the 
Product (Deem Double Secure issued by preferred Insurance Provider) without warranties 
of any kind either expressed or implied by Deem. Terms and Conditions of the Insurance 
Provider shall apply on the Product. Deem shall not be liable for any loss or damage arising 
directly or indirectly to Deem customers in relation to the Product. Deem has the right to 
change the Insurance Provider at its sole discretion.

ديم للتمويل ذ.م.م )"ديم"( التتكفل بالتامين وال تكون مسؤولة عن الطلبات أو المطالبات المرفوضة 
من قبل مزود التأمين وتعمل فقط كموزع للمنتج )ديم دبل سكيور صادرة عن مزود التأمين المفضل( 
بدون ضمانات من اي نوع سواء صرحية او ضمنية من ديم.تطبق شروط وأحكام التأمين على المنتج. 
لن تكون ديم مسؤولة عن أي خسارة او ضرر ينشأ بشكل مباشر او غير مباشر لعمالء ديم فيما 

يتعلق بالمنتج. يحق لشركة ديم تغيير مزود التأمين وفقا لتقديرها الخاص.

Disclaimer: اعفاء من المسؤولية:

Please ensure that all fields are mandatorily filled by you in CAPITAL  
letters before signing.

Insurance Products Form - Credit Card

Life can be uncertain and one can never predict what can happen. So it 
helps to have some security to protect you and the future of your loved 
ones. An insurance plan which protects your credit card’s outstanding and 
extends an equivalent amount to you or your nominee in the unfortunate 
event of Death or Critical Illness of the primary credit card holder. The plan 
also pays 10% of your credit card’s outstanding for nine months in the event 
of Involuntary Loss of Employment. Further, in the event of an accident, the 
plan extends benefits such as Hospital Cash Benefit of AED 100/day and 
Ambulance/Taxi Fare of up to AED 500 subject to Terms & Conditions. 
Deem Double Secure comes with a free look period of 30 days from your 
Deem card activation date. More details on the product are available on 
www.deem.io/cards/cash-up and www.deem.io/cards/miles-up. By signing 
this form, you hereby agree to Deem Double Secure and to the applicable 
fees and charges as indicated on www.deem.io/fees.

Deem Double Secure  

 1٫04 ٪ من الرصيد المستحق شهرياً
)ما يعادل 0٫99٪ من الرصيد الشهري المستحق + 5٪ ضريبة القيمة المضافة( 

Fees and Charges

Deem Credit Life PlusDeem Double Secure ديم دبل سيكيور

الرسوم والنفقات

أحداث الحياة غير متوقعة و ال يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث. فمن األفضل 
أن يكون لديك تأمين يحميك ويحمي مستقبل أحبائك. ديم دبل سيكيور 
يوفر خدمة تأمين لحماية المبلغ اإلجمالي المستحق على بطاقتك اإلئتمانية 
أو  الوفاة  حالة  في  لمرشحك  أو  البطاقة(  )حامل  لك  مساوي  مبلغ  وتقدم 
األمراض المزمنة. كما يتم دفع 10٪ من المبلغ المستحق على بطاقتك في 
حالة الفقدان القسري للوظيفة. عالوة على ذلك، في حال وقوع حادث يتم تمديد 
المزايا مثل المزايا النقديةللمستشفى بقيمة 100 درهم اماراتي لليوم و أجرة 
سيارة االسعاف أو التاكسي التي تصل الى 500 درهم اماراتي وفقا للشروط 
يوما.   30 لمدة  مجانية  نظرة  فترة  مع  سيكيور  دبل  ديم  األحكام.يأتي  و 
و  www.deem.io/cards/cash-up على  متاحة  للمنتج  التفاصيل  من   مزيد 
، فإنك توافق  النموذج  www.deem.io/cards/miles-up بتوقيعك على هذا   
على ديم دبل سيكيور وعلى الرسوم و النفقات المطبقة و الموضحة في

.www.deem.io/fees

يرجى التأكد من ملء جميع الحقول بشكل إلزامي قبل التوقيع.

نموذج منتجات التأمين - بطاقة اإلئتمان 

Insurance nominee details

Spouse                  Adult child    

Parent                    Adult sibling

تفاصيل المرشح للتأمين

Full name                        

                                       

 

Email address                 

Mobile number              

 

 

 

  

 

Relationship with the  
primary applicant

 (as it appears in
Passport or Emirates ID)

االسم الكامل

العالقة مع مقدم الطلب

رقم الهاتف المتحرك

البريد االلكتروني

)كما يظهر
في جواز السفر أو الهوية اإلماراتية(

الزوج / الزوجة

الوالدين

طفل بالغ

أخ / أخت

Deem Finance LLC (Deem) is regulated by Central Bank of the UAE
To view the Deem Customer Charter, please visit www.deem.io/charter. 
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اسم مقدم الطلب:           

التـــوقيــع:         

التـــاريخ:     

Applicant Name:  

Signature:    

Date:     /  /

SIGN HERE
 /  /

SIGN HERE
      (DD)               (MM)                     (YYYY)(DD)              (MM)                  (YYYY)

1.04% of monthly outstanding balance  
(Equivalent to 0.99% of monthly outstanding balance + 5% VAT)

ديم دبل سيكيور


