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 الشخصية تغطية الحوادثلالخّطة  ًب ً 

 

 الغير متوّقعة.الشخصية الحوادث  ةتخّولك هذه الخّطة بتأمين مدخول لك ولعائلتك في حال

 

 :األهلية

  عاما   46و  11العمر: يتراوح بين 

 يتم تزويدكم  بالالئحة عند الطلب .إحدى المهن الخطرة ال يجوز للمنتسب أن يزاول. 

 

 خصائص: ال

 ل.ل. 00333أود.أ.   2من  ”دفعات شهرية ابتداء 

 امكانية تسديد أقساط شهرية، فصلية، نصف سنوية أو سنوية 

 أقساط مسحوبة مباشرة من حسابك في البنك اللبناني للتجارة 

 مصاريف ملف ال 

   عاما   46لحين بلوغك  سنة كل يجّدد العقد تلقائيا 

 التجديد التلقائي للعقد يمكن أن يوّقف في أي وقت 

  متطلبات طبّية لدى اإلشتراكحاجة لملئ استمارة وال ال 

 

 التغطية: 

  ما سببح حيث يسّدد المبلغ المؤمن دفعة واحدة للمستفيد/المستفيدين نتيجة الحربأو وفاة نتيجة حادث 

 أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية د.أ.  060333تغطية لغاية الوتصل  البوليصة صاحب يعينه

 أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية د.أ. 00333 تغطية لغايةالتصل  حيث وفاة طبيعية 

 نفسهحيث يدفع المبلغ المؤمن للمضمون  نتيجة الحرب أو عجز كلّي ودائم نتيجة حادث 

  من المبلغ المؤمن نسبة مئويةتدفع  حيثعجز جزئي ودائم نتيجة حادث 

 

 :مرونةال

 ل.ل. 1،333أو  د.أ. 6 عمولة تطبق ،مرونة كافية تتيح لك تعديل المستفيد/المستفيدين 

 اصدار فوري للبوليصة 

 

 :محاذير التخلّف عن الدفع

ا العميل يتلقى حيث ،لعقدل القانوني االلغاء عملية تبدأ ،الدفع عن التخلّف حال  في  هر،ش خالل بالدفع إشعار 

االعقد  إلغاء بالدفع يتم االلتزام عدم وعند  تلقائي 
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 :جدول االسعار

 * في حالة العجز الجزئي الدائم، تدفع نسبة معينة من المبلغ المؤّمن بحسب نوع العجز

 سعععر على اللبنانية بالليرة اعاله المذكورة األرقام يعادل ما تطّبق ،اللبنانية بالليرةالخّطة  كانت حال في

 .لبنان مصرف يحدده الذي الرسمي الصرف

 

 مالحظة:

 .يمكن ان تعتبر هذه الخصائص والشروط بمثابة موافقة او التزام من قبل المصرف تجاه العميل ال

 .يحتفظ المصرف بحقه بقبول او رفض الطلب باالستناد الى دراسة للملف

 

نسخة عنه بعدما  وشروط ، استلمتاشعارا مني بالموافقة على ما ورد في متن هذا الكتاب من خصائص 

 ----- / ----- / ----- افهمت مضمونه ووقعت بتاريخ 

 

 توقيع العميل

 

 )د.أ.( التغطية )د.أ.( األقساط

)وفاة أو عجز( الحرب عجز كلي و دائم نتيجة حادث ** وفاة نتيجة حادث  قسط سنوي قسط شهري  

2 22 16،333 16،333 16،333 

6 66 03،333 03،333 03،333 

4 44 66،333 66،333 66،333 

1 11 43،333 43،333 43،333 

13 113 06،333 06،333 06،333 


