
برنامج بداية
إيليت

اختيارات أكثر٬ مرونة أكبر. 
 حيث يمكنك اآلن تصميم ما يتناسب  بداية إيليتهذا ما نقدمه لك في برنامج

مع أهدافك من أدوات استثمار ومن بين مجموعة واسعة من التغطيات 
وتعديلها بسهولة مع تطورات الحياة.



برنامج بداية إيليت
مزايا البرنامج 

ــر هــذا البرنامــج مجموعــة واســعة مــن خطــط  يوف
ــك  ــث يمكن ــة، بحي ــك المالي ــا ألهداف ــتثمار وفق االس
االختيــار بيــن اســتراتيچيات متعــددة، كمــا يمكنــك 
التبديــل بيــن هــذه الخطــط حتــى 4 مــرات كل عــام.

يتضمــن البرنامــج تلقــي المســتفيدين منــه 50 ٪ مــن 
قيمــة الحســاب فــي حالــة الوفــاة نتيجــة حــادث 

ــي. ــف دوالر أمريك ــادل  200 أل ــا  يع ــى م ــد أقص بح

ــيولة  ــى الس ــول عل ــج الحص ــذا البرنام ــك ه ــر ل يوف
النقديــة وإجــراء عمليــات الســحب الجزئــي فــي أي 

ــة. وقــت بعــد الســنة الثاني

إسهامات إضافية
ــة  ــهامات إضافي ــوم بإس ــج  أن تق ــك البرنام ــح ل يتي
ــود  ــل وج ــي ظ ــك ف ــة ل ــة المتاح ــاص الفرص واقتن

ــد. ــتثماري واع ــاخ إس من

ويشمل البرنامج التغطيات اآلتية:
تأمين الحوادث الشخصية

ــة وفــاة المؤمــن  ــي فــي حال ــغ مال تدفــع متايــف مبل
ــة  ــم نتيج ــي دائ ــي أو جزئ ــز كل ــزه عج ــه أو عج علي
حــادث، هــذا باإلضافــة إلــى الحصــول على ميــزة الرأي 

الطبــي الثانــي مــن إحــدى أكبــر مستشــفيات العالــم.

إرجاع النفقات الطبية نتيجة حادث
فــي حالــة إصابــة المؤمــن عليــه فــي حــادث، تقــوم 
متايــف بدفــع المصاريــف الطبيــة التــي يتحملهــا داخــل 

ــة. ــذه التغطي ــروط ه ــا لش ــفى طبق المستش

دفع دخل شهري في حالة الوفاة أو 
العجز

ـيـة دخــل شــهري لمــدة 10، 15 أو 20 ســنة  ـفـر هــذه التغط تو
ــا  ــي أو الجزئي ــز الكل ــاة أو العج ــة الوف ــي حال ــرف ف يص
الدائــم الناتــج عــن حــادث وذلــك للحفــاظ علــى مســتوى 
معيشــة الفــرد أو األســرة فــي حالــة إنقطــاع أو تأثــر 

الدخــل.

التغطيات اإلضافية

الدخل اإلسبوعي لإلقامة في المستشفي
عنــد اإلقامــة فــي المستشــفى للعــاج نتيجــة حــادث أو 
ــدءا مــن  مــرض، توفــر هــذه التغطيــة دخــل إســبوعي ب

يــوم واحــد وحتــى مــدة 52 أســبوع.

التأمين على الحياة
ــي  ــتفيدين ف ــع للمس ــن يدف ــغ تأمي ــد مبل ــك تحدي يمكن
حالــة الوفــاة يبدأمــن  60000 جنيــه مصــري أو قيمــة 

حســاب إســتثمار الوثيقــة، أيهمــا أكبــر.

تغطية العجز الكامل الدائم
توفــر هــذه التغطيــة مبلــغ مالــي يصــرف للمؤمــن عليــه 
ــرض  ــة م ــم نتيج ــل دائ ــز كام ــة بعج ــة اإلصاب ــي حال ف
ــى مســتوى  ــاظ عل ــى الحف ــذي يســاعد عل أو حــادث وال
معيشــة الفــرد أو األســرة فــي حالــة إنقطــاع أو تأثــر 

ــم. ــل الدائ ــز الكام ــن العج ــج ع ــل النات الدخ

اإلعفاء من سداد األقساط
تقــوم متايــف بإعفــاء المتعاقــد مــن ســداد أقســاط 
ــة  ــة األساســية فــي حال ــن المســتحقة عــن الوثيق التأمي

ــم. ــل دائ ــز كام ــة بعج اإلصاب

إن المعلومات المذكورة في هذا الكتيب هي معلومات توضيحية عامة وتخضع ألحكام وشروط )برنامج ”اإلدخاري الشامل“ ووثيقة التأمين من الحوادث الشخصية الخصم 
الطبي والحوادث الشخصية« وعقد نموذج رقم ) 142 ( وعقد نموذج رقم ) 61 - ب( وعقد نموذج رقم )146( و عقد نموذج رقم )67 - و( وعقد نموذج رقم )78- د م(.

ان المادة الدعائية حاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 30\6\2021
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