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 4 لالستثمار  الخّطة  ًب ً

 

سنوات  ٣المستثمر خالل فترة األساسي  الرأسمالعلى تنافسي  سنوي نصف تساعدك هذه الخطة لتأمين مردود 

  .على الحياة تأمينلى باإلضافة إ

 

 روط:أحكام و ش

 عاما   ٠٧و  ٨١بين  كعمر 

 أ.د ٠٠٧٧٧وحد أقصى  .أ.د ٠٧٧٧المستثمر: حد أدنى  الرأسمال. 

 لالستثمار في "ب" خّطة أي مع يتراكم  .أ.د ٠٠٧٧٧مبلغ   لغاية االكتتاب لك يحق Bank BLC 

 األخرى المشاركة والمصارفأ

 النقدي او  االيداع على لعمولةو دائنة لفائدة غير خاضع خاص حساب في المبالغ االكتتاب تجّمع فترة خالل

 الشيكات

 ال شروط على الظروف الطبية، السكنية، أو المهنية 

 االستفادة من الخطة ة االميركيةالجنسي   ال يمكن لحاملي 

 مكتتب لكعقد واحد فقط ل 

 

 لمنتجخصائص ا

 ٨٠/٣/١٧١٨ ولغاية ٨/٨١/١٧١٧ تاريخ من ابتداء االكتتاب: فترة 

 االميركي بالدوالر :العملة 

 :كل عند لمستحقل تسديده يتم (%٨٧ حاليا   ساويت) ضريبةلل مضمون خاضععائد سنوي  ٪٨١٨١ العائد 

 محدد في الشروط العامة هو جاري وكمافي حساب سنوات  ٣مدى على " للعقد السنوية نصف الذكرى تاريخ"

  ١١/٣/١٧١٨ في عقدال سريان مفعولسنوات من تاريخ  ٣تاريخ االستحقاق: بعد 

 تأمين على الحياةالعقد  تغطية: 

 في حالة الوفاة الطبيعية أو من جراء حادث المستثمراألساسي  الرأسمال قبمة ضعف  -

محددة في الشروط عن أية أخطار مستثناة  أو مسبقةمراض أفي حالة الوفاة الناتجة عن أّما  -

 فقط *قيمة تصفية العقد دفعيتم  العامة

 ٨٠/٣/١٧١٨ لغاية ، وذلكخالل فترة االكتتاب ي وقتأالمستثمر في  الرأسمال إمكانية تعديل 

 

 الفسخ المسبق "للعقد"أو  من الخطة اإلنسحاب

  ٨٠/٣/١٧١٨لغاية أي  كتتابااليمكن االنسحاب التام خالل فترة 

 يتم و .عشر( من "تاريخ سريان مفعول العقد" الثالث) 31الشهر الابتداًء من  " أن يفسخ "العقدكتتبيحق "للم

 .الشهر نفس من 82ال قبل  كامالً  فسخ العقدبشرط أن تستلم الشركة طلب من كل شهر  82ال تنفيذ التصفية في 

 المحتسبة في آخر يوم عمل من الشهر الذي استلمت الشركة خالله  *تعادل قيمة تصفية العقد العقد فسخقيمة  نّ إ

 "للعقد" المسبق الفسخ مرسبعد حسم  ،الفسخطلب 
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 اإلدارية النفقات ومن التأمين قسط من الصافي المستثمر األساسي رأسمالال قيمة تساوي "العقد تصفية قيمة* "

 .المحتملة والضرائب الرسوم منه تحسم أن بعدو مدفوع، مبلغ كل اقتطاع بعد المستحقة، الفوائد إليه مضاف ،والعموالت

 الرسوم:

 كتتاباإل عند المستثمر الرأسمال على.أ.د ١ :رسم طابع مالي 

 أ.د ٠٧: "للعقد" المسبق الفسخ حال في. 

 أ.د ٨٧: فيدالمستتغيير  عند. 

  أ.د ٨٧عن العقد:  صورة طبق األصلطلب عند. 

 أ.د ٣٧: (مأذونا   الرهن كان حال في) الرهن حال في. 

 

 

 مالحظة:

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

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

 

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

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

 

 توقيع العميل

 

 


