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 الخّطة  ًب ً للحياة

 

 المؤسفة. الحوادث الشخصيةلعائلتك وأحّبائك في حال لك أو تسمح هذه الخّطة بتأمين مدخول 

 

 :األهلية

 عاما   06و  11: يتراوح بين العمر

 

 : الخصائص

 ل.ل 10666أو  د.أ.  5من  ”دفعات شهرية ابتداء. 

 امكانية تسديد أقساط شهرية، فصلية، نصف سنوية أو سنوية 

 أقساط مسحوبة مباشرة من حسابك في البنك اللبناني للتجارة 

  :تدفع مرة واحدة عند إصدار البوليصةل.ل. 15،666أو  د.أ. 16مصاريف ملف 

  عاما   05لحين بلوغك  سنوات دون أّي متطلبات طبّية إضافية 5يجّدد العقد تلقائيا  كل 

  سنوات بحسب عمر المضمون ومحددة منذ بداية العقد 5دفعات شهرية تعدل كل 

 

 التغطية: 

 حيث يسّدد المبلغ المؤمن دفعة واحدة للمستفيد/المستفيدين نتيجة الحربأو نتيجة حادث  أو وفاة طبيعية 

 البوليصة صاحب يعينه ما بحسب

 3على فترة  نفسهحيث يدفع المبلغ المؤمن للمضمون  نتيجة الحرب أو نتيجة حادث عجز كلّي ودائم 

 سنوات

 

 :المرونة

  أو  د.أ. 16 عمولة قتطبّ و ،ملف دراسة بعد السداد طريقةو المؤّمنمرونة كافية تتيح لك تعديل المبلغ

 ل.ل. 15،666

 ل.ل. 1،666أو  د.أ. 5 عمولة تطّبقو ،مرونة كافية تتيح لك تعديل المستفيد/المستفيدين 

 التجديد التلقائي للعقد يمكن أن يوّقف في أي وقت 

 

 :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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 :مثال

المبلغ المؤّمن  

د.أ.   000222  

المبلغ المؤّمن 

 د.أ.   020222

المبلغ المؤّمن 

د.أ.   000222  

 المبلغ المؤّمن

د.أ.   0220222  

 األقساط الشهرية بالدوالر األميركي  العمر

25 5 7 16 11 

36 5 1 11 15 

35 5 16 11 11 

16 7 13 26 20 

15 11 21 32 12 

56 11 30 51 72 

 

 المبلغ المؤّمن  

ل.ل. 0002220222  

 المبلغ المؤّمن

  ل.ل. 0002220222

المبلغ المؤّمن 

ل.ل. 00000220222  

 المبلغ المؤّمن

ل.ل. 00202220222  

 اللبنانية بالليرة األقساط الشهرية  العمر

25 1666 16666 15666 26666 

36 1666 11666 17666 22666 

35 11666 11666 21666 21666 

16 15666 26666 36666 31666 

15 23666 32666 17666 03666 

56 16666 51666 16666 167666 

 

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

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

 

 توقيع العميل

 


