
برنامج بداية
لزواج أوالدك

فرح أبناءنا حلم لينا كلنا ودعمهم في تكوين بيت وعيلة من أولوياتنا. 
هايساعدك تخطط مستقبل أوالدك وتساعدهم  بداية لزواج أوالدك برنامج

يحققوا حلم العمر واإلستعداد لبداية حياة جديدة.



برنامج بداية لزواج أوالدك
مزايا البرنامج 

ــر هــذا البرنامــج مجموعــة واســعة مــن خطــط  يوف
ــك  ــث يمكن ــة، بحي ــك المالي ــا ألهداف ــتثمار وفق اإلس
اإلختيــار بيــن إســتراتيچيات 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

تدفــع متاليــف مبلــغ مالــي فــي حالــة وفــاة المؤمــن 
ــم نتيجــة  ــي دائ ــي أو جزئ ــه أو عجــزه عجــز كل علي
ــزة  ــى مي ــول عل ــى الحص ــة إل ــذا باإلضاف ــادث، ه ح
ــرأي الطبــي الثانــي مــن إحــدى أكبــر مستشــفيات  ال

ــم. العال

المزايا اإلضافية

اإلعفاء من سداد األقساط
تقــوم متاليــف بإعفــاء المتعاقــد مــن ســداد أقســاط 
التأميــن المســتحقة عــن الوثيقــة األساســية فــي 

ــم. ــل دائ ــز كام ــة بعج ــاة أو اإلصاب ــة الوف حال

إرجاع النفقات الطبية نتيجة حادث
فــي حالــة إصابــة المؤمــن عليــه فــي حــادث، تقــوم 
ــا  ــي يتحمله ــة الت ــف الطبي ــع المصاري ــف بدف متالي

ــة. ــذه التغطي ــروط ه ــا لش ــفى طبق ــل المستش داخ

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 ( و عقد نموذج رقم )146(.

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