
برنامج بداية
لألمان

بالك مشغول بالمستقبل وخايف على أسرتك وأحبائك إذا حدث ما ال يحمد عقباه؟ 
من متاليف هيوفرلك مبلغ مالي يدفع للمستفيدين في حالة  بداية لألمان برنامج 

الوفاة - ال قدر اهلل - بتكلفة بسيطة.
تقدر تعيش مطمن. بداية لألمان،  مع برنامج 



برنامج بداية لألمان
مزايا البرنامج 

 يمكنــك اإلطمئنــان أن أحبائــك  بدايــة لألمــانمــع برنامــج
ــث  ــك. حي ــون الخاصــة ب ــروض والدي ــاء الق ــوا أعب ــن يتحمل ل
يوفــر برنامــج التأميــن المؤقــت المتناقــص مبلــغ مالي يســاوي 
ــي يســتوجب  ــك الت ــرض الخــاص ب ــن الق ــة م ــة المتبقي القيم
ــة الوفــاة  ال قــدراهلل. كمــا يقــدم لــك  ســدادها للبنــك فــي حال
ــل  ــر قاب ــة نتيجــة مــرض غي ــاة المعجل ــة الوف البرنامــج تغطي
للشــفاء، حيــث يتــم تعجيــل دفــع تغطيــة الوفــاة لــك فــي حــال 
ــم  ــك أيضــا تدعي ــا يمكن ــك. كم ــى ذل ــي عل ــرأي الطب ــاع ال إجم
األمــان بإختيــار مزايــا إضافيــة بفــارق بســيط فــي الســعر 
مثــل »تغطيــة لألمــراض الحرجــة المعجلــة« أو »العجــز الكلــي 
ــم  ــا نعل ــك ألنن ــداد قرض ــي س ــم ف ــل« كدع ــتديم المعج المس
مــدى تأثيــر األمــراض الحرجــة والعجــز الكلــي المســتديم علــى 
عملــك وقدرتــك علــى كســب المــال والدخــل لســداد إلتزاماتك.

كيفية عمل البرنامج:
إختــر نــوع البرنامــج: تأميــن مؤقــت بمبلــغ ثابــت أو تأميــن 1-

مؤقــت  متناقــص.
 إختر مبلغ الحماية المناسب والذي يبدأ من 50,000 جنيه.2-
 إختر مدة البرنامج من بين 1-5 -6 -7 ....وحتى 25 سنة3-
 إختــر طريقــة الســداد المناســبة، شــهري، ربــع ســنوي، نصــف 4-

ســنوي أو ســنوي - أو بقســط وحيــد لمبلــغ الحمايــة الثابــت.
حســن برنامجــك بإختيــار مجموعــة مــن المزايــا اإلضافيــة 5-

المناســبة لــك.
ــن  ــج التأمي ــبة لبرنام ــاط بالنس ــداد األقس ــرة س ــة: فت ملحوظ

ــج.  ــدة البرنام ــن م ــادل % 80 م ــص تع ــت المتناق المؤق

المزايا اإلضافية

األمراض الحرجة المعجلة
يتــم دفــع 50 % مــن مبلــغ الحمايــة فــي حالــة اإلصابــة بإحــدى 
الجلطــة  القلبيــة،  النوبــة  الســرطان،   ( الســتة  األمــراض 
الدماغيــة، أمــراض الشــريان التاجــي، جراحــة صمــام القلــب، 
وجراحــات الصمــام األورتــي( علــى أن يســتمر ســريان الوثيقــة 

ــدد. ــا المح ــخ إنتهاءه ــى تاري ــي حت ــغ المتبق بالمبل

العجــز الكلــي المســتديم المعجــل )نتيجــة 
مــرض أو حــادث(

يتــم تعجيــل دفــع 100 % مــن مبلــغ الحمايــة فــي حالــة العجــز 
الكلــي المســتديم الناتــج عــن مــرض أو حــادث.

ــراض  ــج لألغ ــذا البرنام ــن ه ــتفيد م ــك أن تس يمكن
ــة: ــة التالي المختلف

1. حماية األسرة:
يؤمــن هــذا البرنامــج أوالدك ماديــا فــي حــال حــدوث أي 
مكــروه لــك لدفــع المصاريــف اليوميــة والســكن والتعليــم وهــو 

ــري بالنســبة ألســرتك. ــره مصي ــا يمكــن أن نعتب م

2. تغطية قروض السكن والقروض الشخصية:
يمكنــك أن تتمتــع بالتغطيــة التأمينيــة خــالل الفتــرة الالزمــة 
لســداد قروضــك كحمايــة إئتمانيــة تضمــن تســديد باقــي مبلــغ 

القــرض فــي حالــة الوفــاة - ال قــدر اهلل.

3. التعليم الجامعي:
 يمكنــك الحصــول علــى الحمايــة األساســية خــالل فتــرة 
ــى  ــك حت ــة وذل ــم المختلف ــل التعلي ــي مراح ــة األوالد ف دراس
ســن الجامعــة لضمــان اســتمرار تعليمهــم فــي حالــة الوفــاة ال 

قــدر اهلل.

4. تأمين األعمال:
أ. تأمين الشراكة:

تضمــن  التــي  الطــرق  أفضــل  مــن  الشــراكة  تأميــن  يعــد 
الشــريك. وفــاة  حالــة  فــي  أعمالــك  اســتمرارية 

ب. التأمين على الموظفين:
الهامــة الســتمرار األعمــال  الثــروات  الموظفيــن مــن  يعــد 
فوفــاة موظــف مهــم ال قــدر اهلل قــد تــؤدي لإلضــرار باألربــاح 
واســتقرار وتقــدم األعمــال بشــكل كبيــر. هــذا النــوع مــن 
ــاة موظــف  ــى حي ــق تأميــن عل ــة / أو وثائ التأميــن هــو وثيق
مهــم / أو حيــاة مجموعــة موظفيــن مهميــن تــرى الشــركة 

ــا. ــرة له ــائر كبي ــبب لخس ــيكون س ــم س أن فقدانه

إن المعلومات المذكورة في هذا الكتيب هي معلومات توضيحية عامة وتخضع ألحكام وشروط )ووثيقة التأمين من الحوادث الشخصية الخصم الطبي والحوادث 
الشخصية« و عقد نموذج رقم ) 141 ( ، وعقد نموذج رقم ) 142 ( و عقد نموذج رقم )155(.
ان المادة الدعائية حاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 30\6\2021
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