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Abu Dhabi Basic Plan - GCC Nationals 

Required Documents 

1. Passport Copy  

2. Emirates ID  

3. Proof of residency (Dependency/Working/Study)  

4. Court Dependency and not working  

5. Self-declaration for female marital status   

6. Photograph  

7. Original Health Insurance Continuity Certificate  

8. Signed and stamped Application Form and Letter of Acceptance  

Note: 

1- For new members, provide a photograph and Original Health Insurance 

Continuity Certificate  from the previous insurance company of the policyholder 

or the Member. 

2- New member should provide unified application form for visa and EID along 

with Emirates ID undertaking letter  

3- For enrolling new-born babies below 180 days, you can submit a birth certificate 

if you couldn’t provide an Emirates ID and passport, along with Emirates ID 

undertaking letter. 

4- If the sponsor is self-insured, provide a Continuity Health Insurance Certificate. 

If not applicable, provide a Health insurance card issued by an insurance 

provider authorised by the Department of Health – Abu Dhabi (DOH). 

5- Any of the following documents is accepted as proof of residency:  

a. Abu Dhabi labour card 

b.  Tawtheeq attestation tenancy contract or a title deed 

c. a study Continuity Certificate attested by Abu Dhabi Education Council 

(ADEC).  

Proof of residency is not required from a UAE sponsor with a passport issued 

from Abu Dhabi,  

6- GCC national Emirates ID is mandatory and requirement, it cannot be supported 

with declarations.  

7- Court declaration stating that dependents not working is required from 

members above 18 up to 65 years old.  

8- Court declaration of Support status for GCC male dependent above the age of 

18, GCC dependents sponsored by UAE National aged 18-65 or GCC sponsor’s 

wife aged 18-65 

https://www.damanhealth.ae/opencms/opencms/Daman/en/home/index.html
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 التعاون الخليج    سـي دول مجلـ نـمواط  - برنامــج أبــوظبـي األســاس  

 المستـنــدات المطلــــوبــة   

 صورة الجواز   .1 

 بطاقة هوية االمارات .2 

 اثبات االقامة )سكن او عمل او دراسة(   .3 

 اقرار من المحكمة اعالة او عمل .4 

 ناث()لل اقرار شخصي لبيان الحالة االجتماعية  .5 

 صورة شخصية  .6 

ن الصحي اشهادة  .7   ستمرارية التأمي 

 الموافقة وخطابعىل الطلب  المفوضتوقيع وختم الشخص  .8 
 

 
 المالحظـــات:  

ن الجدد،   -1 كي  ن الصحي   شهادة استمرارية  و   صورة شخصية  للمشتر كة  من  من صاحب الوثيقة او الفرد    األصلية  التأمي  شر

ن السابقة.  أالت  مي 

ن الجدد   -2 كي  ة والهوية تقديم يجب عىل المشتر  مع تعهد تقديم الهوية اإلماراتية  النموذج الموحد للتأشت 

ي حال عدم استخراج بطاقة الهوية أو جواز السفر.   180للمواليد الجدد حتر عمر  -3
يوم، يجب توفت  شهادة الميالد فن

 . الهوية اإلماراتية وايصال طلب بطاقة الهوية اإلماراتية مع تعهد تقديم 

ي حال    لصاحب الوثيقةمطلوب شهادة استمرارية   -4
ن معتمدة    تأمينهفن كة تأمي  ن صحي صادرة من شر لنفسه. أو بطاقة تأمي 

ي -الصحةدائرة من   .  (DOH) أبو ظت 

ي لمحل اإلقامة توفت   -5
 عىل سبيل المثال:   مستند ثبوتر

ي طاقة عمل صادرة من ب  •  . أبو ظت 

 . توثيق أو سند ملكية عقار من عقد إيجار موثق أو  •

قة من مجلس أو  •
ّ
ي شهادة استمرارية دراسة مصد    . للتعليم أبو ظت 

ي غت  مطلوب من المواطن الذي يحمل جواز سفر صادر من علما بأن  ي امارة ابوظت 
أبو  مستند اثبات االقامة فن

ي   .ظت 

ن هوية البطاقة  توفت   -6 ي اإلماراتية لمواطني   وال يمكن ، حيث انه دول مجلس التعاون الخليح 
ً
طا إلزاميا   استبداله شر

 تقديم إقرارات شخصية.   ب 

ن البالغ أعمارهم  من المحكمة اقرار  -7 ن بعدم العمل من المعالي   . من المعيل او المعال  ةموقع سنة  65 -18بي 

ن الذين تزيد أعمارهم عن  -8 ي المعالي    18إ اقرار من المحكمة عن حالة اإلعالة للذكور من دول مجلس التعاون الخليح 

ي تتر 
ي برعاية مواطن إماراتر ن من دول مجلس التعاون الخليح  ن عاًما، أو المعالي  عاًما أو زوجة    65-18اوح أعمارهم بي 

ن  اوح أعمارهم بي  ي الذين تتر  عاًما  65و 18الكفيل الخليح 

https://www.damanhealth.ae/opencms/opencms/Daman/en/home/index.html

