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المستقبل المشرق

لكي نقوم بخدمتكم على أفضل وجه، يمكنكم االتصال بنا بإستخدام إحدى الخيارات التالية:



منافع
البرنامج

منافع
البرنامج

المستقبل في متناول اليد مع المستقبل المشرق
ما هو برنامج المستقبل المشرق؟

انه برنامج فريد من نوعه الذي يضمن بأن يكون لديك ولدى عائلتك حماية جيدة عند وقوع أحداث غير متوقعة.  
يضمن برنامج المستقبل المشرق نمو مدخراتك الى مبلغ يساعدك على تحقيق احالمك، والحصول على الحياة 

المريحة التي كنت دائما تطمح اليها.

منافع البرنامج

القسط المنتظم

قيمة نقدية واجبة الدفع كمبلغ مقطوع عند البقاء على قيد الحياة في نهاية مدة وثيقة التأمين.المنفعة عند االستحقاق

مبلغ التأمين مع الفوائد المتراكمة واجبة الدفع كمبلغ مقطوع عند وفاة حامل وثيقة التأمين.

- 5 أضعاف القسط السنوي او القيمة
النقدية أيـهـما اعلى؛ او

- 101% من القيمة النقدية

تقاضي أموال بواقع قسط سنوي واحد عند
نهاية كل 5 سنوات خالل مدة وثيقة التأمين

الحد ا±دنى: 5 اضعاف القسط السنوي
الحد ا±قصى: 20 ضعف القسط السنوي

يوفر لك ولعائلتك الحماية المالية في حالة اصابتك بمرض بشكل غير متوقع.
يتم تسديد مبلغ التأمين بمبلغ مقطوع عند التشخيص بمرض او اجراء طبي محدد.

يتم تسديد مبلغ التأمين مبكرا بمبلغ مقطوع إذا تبين بأن حامل وثيقة التأمين يعاني من مرض العضال.

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
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السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة
السنة الخامسة وصاعدا

- 1.25 ضعف من قسط الدفعة الواحدة او
القيمة النقدية ايهما اعلى؛ او

- 101% من القيمة النقدية

المنفعة عند الوفاة

دفعات

التغطية
ا�ضافية للوفاة

المرض العضال

ا±مراض المستعصية

العجز الكلي
الدائم (بحادث)

الضمانات
(متوفرة فقط

عند االستحقاق)

منافع اختيارية ( إذا تم إختيارها )

قسط الدفعة الواحدة

يتم دفع مبلغ التأمين بمبلغ مقطوع بعد 
التشخيص بعجز كلي دائم بسبب حادث.  يتم 

التنازل عن ا±قساط المتبقية لمدة 10 سنوات كحد 
اقصى.

01

02
03

04

خارطة الطريق الى مستقبل آمن

قم باختيار مبلغ القسط وشروط الدفع
(قسط واحد او منتظم):

قسط واحد: دفعة واحدة فقط
القسط المنتظم: 10 سنوات – 15 سنة – 20 سنة – 

25 سنة – لغاية 40 سنة

قم باختيار مدة وثيقة التأمين
(قسط واحد او منتظم)

قسط الدفعة الواحدة:
- مدة وثيقة التأمين 5 سنوات

- مدة وثيقة التأمين 10 سنوات

القسط المنتظم
- الحد ا±دنى: 10 سنوات
- الحد ا±قصى: 40 سنة

تقوم بالحصول على تغطية 
لمنفعة الوفاة.

قم باختيار المنافع االختيارية من:
- تغطية ا�ضافية للوفاة

- خيار الدفعات
- ا±مراض المستعصية

- المرض العضال
- العجز الكلي الدائم (بحادث)

@ يطبق على المنفعة ا±ساسية (الوفاة ±ي سبب) والمنافع االختيارية (التغطية ا�ضافية للوفاة، منافع الدفعات، ا±مراض المستعصية، المرض العضال، 

العجز الكلي الدائم (بحادث)).  مع ذلك فإن التغطية ا�ضافية للوفاة ومنافع الدفعات والعجز الكلي الدائم (بحادث) هي منافع غير متوفرة بموجب خيار 
قسط الدفعة الواحدة.

@ يخضع البرنامج ±حكام وشروط واستثناءات وثائق التأمين على الحياة الصادرة من قبل شركة القدس للتأمين.

يتم دفع مبلغ مقطوع عند االستحقاق 
وينتهي وثيقة التأمين

المعايير التأهيلية
القسط المنتظم

العمر عند المشاركة@
الحد ا±دنى 20 سنة

5 سنوات
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مدة وثيقة التأمين

مدة دفع القسط

قسط الدفعة الواحدة


