
لألفراد اخطار تعهد   

 

 
" فقط عندما أقوم بتقديم المستندات    أتفهم أنا،  ن كي  ك/المشتر "الكفيل"، بأن ضمان ستوافق عىل إدراج "المشتر

 الثبوتية الناقصة المبّينه أدناه. 
 

 من تاري    خ توقيع هذا اإلقرار:  60و اتعهد بتقديم هذه المستندات خالل 
ً
 يوما

 

 صورة من جواز السفر     ☐

ة/اإلقامة   ☐  صورة من تأشت 
 

  30ومستند بطاقة الهوية خالل 
ً
 من تاري    خ توقيع هذا اإلقرار:   يوما

 

ن الجدد    ☐  بطاقة الهوية للقادمي 
 

  180ومستند بطاقة الهوية خالل 
ً
 : الوالدةمن تاري    خ  يوما

 

  12دون األطفال  ☐
ً
     شهرا

     
ي حالة عدم تقديم هذه 

   60المستندات الثبوتية خالل وأتعهد بأنه فن
ً
   30ومستند بطاقة الهوية خالل  يوما

ً
  ، يوما

  12دون  ولألطفال 
ً
  180 خالل  شهرا

ً
  - قد تلجأ ضمان إىل إحالة األمر إىل هيئة الصحة تاري    خ الوالد،   يوما

ي التخاذ االجراء الالزم.   أبوظب 
 
 
 
 

 )التاري    خ( )الكفيل ع توقي (

 الكفيل  

       االسم 

       رقم جواز السفر أو رقم بطاقة الهوية 

       رقم الهاتف المتحرك 

ن   كي  ك/ المشتر  رقم جواز السفر أو رقم بطاقة الهوية  اسم المشتر

            

            



 
 

Individual Undertaking Letter 
 

 
 

 

I, the “sponsor”, have understood that Daman approves the enrolment of the 
“member(s)” only if I provide the missing documents specified below. 

I declare that I will submit these documents within 60 days from the date of signature 
of this Undertaking: 

 
 Passport copy 
 Residence visa copy 

 

And below document should be submitted within 30 days from the date of 

signature of this Undertaking: 
 

 EID card for new entrants  
 

Below Document should be submitted within a maximum of 180 days from the 

date of birth: 
 

 Children under 12 months 
 
I understand that if I do not submit the documents within 60 days, Emirates ID 

document within 30 days, and Children under 12 months within 180 days from the date 
of birth, Daman may report the matter to the Health Authority – Abu Dhabi to take the 

necessary action. 
 
 

 
(Sponsor Signature)   (Date) 

Sponsor Information 

Name       

Passport Number or 

Emirates ID Number 
      

Mobile Phone Number       

Member Name(s) Passport Number or EID Number 

            

            


