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 للتعليم الخّطة  ًب ً
 

المراحل  في  تعليم أقساط التأمين ك تحقيق األهداف المرغوبة التي أعددتها لصغارك تساعدك هذه الخّطة على

 .أو ادخار رأسمال للبدء بأعمال مستقبلية المدرسية والجامعية

 

 :األهلية

 عاما   46و  11عمر المؤمن: يتراوح بين 

 

 :خصائصال

 ل.ل. 250555أو  د.أ. 52 من ”دفعات شهرية ابتداء 

 امكانية تسديد أقساط شهرية0 فصلية0 نصف سنوية أو سنوية 

 أقساط مسحوبة مباشرة من حسابك في البنك اللبناني للتجارة 

  :واحدة عند إصدار البوليصةتدفع مرة  ل.ل. 120555أو  د.أ. 15مصاريف ملف 

 0قبل خصم الرسوم والضرائب ٪2 حاليا   يوازي مردود على المدخرات يتم تحديده على أساس سنوي  

 اإلستثمار مردود احتساب في تدخل الو اإلستثمار في ةمشمول وغير اختيارية التعليم ميزة 

 شهريةالدفعات يدفع المبلغ المتراكم بنفس عملة ال 

  من  0سنوات 7الى  3من دفعات سنوية ممتدة  علىأو دفعة واحدة المبلغ المتراكم قبضيمكن للعميل

 الحساب في ايداعه او خالل شيك مصرفي

 

 :التغطية

 في حال وفاة المضمون أو إصابته بعجز كلّي ودائم0 تضمن هذه الخّطة:  

 شهرية إلى حين إنتهاء مّدة العقداالستمرارية بتسديد الدفعات ال 

  القيمة المحّددة في بداية العقد المدرسية بحسبدفع األقساط 

  قص رسم التأمين لدى إنتهاء العقدومردود اإلستثمار نا ستثمرعلى كامل المبلغ المالمضمون  حصول.  

 

 :المرونة

  بعد التسديدة طريقمرونة كافية تتيح لك تعديل القسط المدفوع في أي وقت0 نسبة زيادة سنوية0 و تعديل 

 ل.ل. 120555أو  د.أ. 15 عمولة قيتطبو ملف دراسة

  تطبقو 0ل.ل. 2550555أو  د.أ. 155إمكانية تعزيز عقد التأمين من خالل دفعات إضافية ال يقل عن 

 %5 رسم

   حال  في اما .كحد أقصى ٪05صل إلى ي الجزئي والسحب يلغى ان للعقد الرابعة يمكن السنة من ابتداءا

للسنة   ٪35 للسنة األولى ٪25كالتالي:  المبلغ المتراكم يقتطع 0اهب المسموحة مدةال قبل العقد الغاء

 ل.ل. 250555أو  د.أ. 52 بقيمة الغاء رسم وتطبق 0للسنة الثالثة ٪15و الثانية

 

 :محاذير التخلّف عن الدفع

 بةالدفع بنس عن التخلف رسوم إلى باإلضافة المخاطرة عالوة خصم يتم مدفوعة0 غير أقساط وجود حال في

ا التأمين قسط تسوية خالل منالمتراكم  المبلغ من 3٪  عملية تبدأ 0المتراكم المبلغ كفاية عدم حال في. تلقائي 

ا العميل يتلقى حيث 0لعقدل القانوني االلغاء العقد  إلغاء بالدفع يتم االلتزام عدم وعند شهر0 خالل بالدفع إشعار 

ا  .تلقائي 
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 :مثال

 د.أ. 25قسط الشهري: 

 عمر الولد: سنة 

 سنة 51عمر الولد عند إنتهاء فترة التأمين: 

 د.أ. 50555أقساط التعليم: 

 عمر المؤّمن
مجموع األقساط 

 المدفوعة

 %6.2مردود سنوي  %5.2مردود سنوي 

 دون تعليم مع تعليم دون تعليم مع تعليم

 د.أ. 140067  د.أ. 120463 د.أ. 130402 د.أ. 150445 د.أ. 150555 52

 د.أ. 140171 د.أ. 120514 د.أ. 130435 د.أ. 150341 د.أ. 150555 35

 د.أ. 140755 د.أ. 160256 د.أ. 130603 د.أ. 110767 د.أ. 150555 32

 د.أ. 140372 د.أ. 130521 د.أ. 130535 د.أ. 150275 د.أ. 150555 65

 د.أ. 150275 د.أ. 120155 د.أ. 150701 د.أ. 10205 د.أ. 150555 62

 

 ل.ل. 720555قسط الشهري: 

 عمر الولد: سنة 

 سنة 51عمر الولد عند إنتهاء فترة التأمين: 

 ل.ل. 305550555أقساط التعليم: 

 عمر المؤّمن
مجموع األقساط 

 المدفوعة

 %6.2مردود سنوي  %4.2مردود سنوي 

 دون تعليم مع تعليم دون تعليم مع تعليم

52 1105550555 5105000675 3103100147 5504150746 5201150741 

35 1105550555 5706610471 3105660416 5505740105 5205450143 

32 1105550555 5405650561 3500350171 5500340336 5601510041 

65 1105550555 5305020622 3503530131 1107650001 5605350237 

62 1105550555 1104530101 5005160512 1205510435 5306070616 

 

 

 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  اشعارا مني بالموافقة على ما ورد في متن هذا الكتاب من خصائص وشروط 0 استلمت

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

 

 توقيع العميل

 

 


