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 الخّطة  ًب ً للتقاعد
 

  يعيشمضامنة بذلك مستوى مادي إستقرار حماية مالية لك ولعائلتك والمحافظة على تؤمن لك هذ الخطة 

 سن التقاعد.  لدى بلوغك  جيد

 

 :األهلية

 عاما   07و  11عمر المؤمن: يتراوح بين 

 

 خصائص: ال

 ل.ل. 270777أو  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 

  :تدفع مرة واحدة عند إصدار البوليصة د.أ. 17مصاريف ملف 

  قبل خصم الرسوم والضرائب ٪2 حاليا   يوازي على أساس سنوي0مردود على المدخرات يتم تحديده  

 شهريةالدفعات يدفع المبلغ المتراكم بنفس عملة ال 

   علىأو سنوات 17دفعات سنوية ممتدة على  علىأو دفعة واحدة المبلغ المتراكم قبضيمكن للعميل 

 الحساب في ايداعه او من خالل شيك مصرفي 0دخل سنوي لمدى الحياة لشك

 

 التغطية: 

 تراكم المالقيمة األكبر بين المبلغ المؤمن والمبلغ  دفعيحيث  نتيجة الحربأو نتيجة حادث  أو وفاة طبيعية

 البوليصة صاحب يعينه ما بحسب للمستفيد/المستفيدين

 لمتراكم االقيمة األكبر بين المبلغ المؤمن والمبلغ  حيث يدفع نتيجة الحرب أو عجز كلّي ودائم نتيجة حادث

 سنوات 3على فترة  نفسهللمضمون 

 

 :مرونةال

  0مرونة كافية تتيح لك تعديل مدة العقد0 المبلغ المؤّمن0 القيمة النقدية للعقد0 مبلغ التسديد0 فترة التسديد

 ل.ل. 120777أو  د.أ. 17 عمولة قيتطبو ملف دراسة بعد ية للدفعة الشهريةوالتغيرات السنو

  ل.ل. ٠0777أو  د.أ. 2 عمولة قتطبّ و المستفيد/المستفيدين0مرونة كافية تتيح لك تعديل 

  تطبقو 0ل.ل. 2770777أو  د.أ. 177إمكانية تعزيز عقد التأمين من خالل دفعات إضافية ال يقل عن 

 %5 رسم

   حال  في اما .كحد أقصى ٪07صل إلى ي الجزئي والسحب يلغى ان للعقد الرابعة يمكن السنة من ابتداءا

للسنة   ٪37 للسنة األولى ٪27كالتالي:  المبلغ المتراكم يقتطع 0اهب المسموحة مدةال قبل العقد الغاء

 ل.ل. 270777أو  د.أ. 52 بقيمة الغاء رسم تطبقو 0للسنة الثالثة ٪17و 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 يتمبالدفع  االلتزام عدم وعند شهر0 خالل بالدفع إشعار 

ا  .تلقائي 



  خصائص و شروط الخدمات و المنتجات 

 

Key Fact Statement (KFS) as per BDL circular 134 & BCC Circular 281 

5 

 :مثال

  د.أ. 27شهرية بقيمة في حال دفعة 

 %5.2مردود سنوي  %5.2مردود سنوي  مجموع األقساط المدفوعة مّدة العقد )سنة( العمر

 د.أ. 100750 د.أ. 570551 د.أ. 500777 52 57

 د.أ. 2302٠1 د.أ. 330325 د.أ.550777  57 52

 د.أ. 570227 د.أ. 510257 د.أ. 510777 32 37

 د.أ. 500337 د.أ. 100٠3٠ د.أ. 1٠0777 37 32

 د.أ. 100531 د.أ.130057  د.أ.120777  52 57

 د.أ. 110123 د.أ.٠0٠00  د.أ.150777  57 52

 د.أ. 20022 د.أ.50٠50  د.أ. 00777 12 27

 

 ل.ل. 020777 في حال دفعة شهرية بقيمة

 %1.2مردود سنوي  %5.2مردود سنوي  مجموع األقساط المدفوعة مّدة العقد )سنة( العمر

57 52 5702770777 17001110103 10107050020 

52 57  3107770777 ٠505٠50111 13٠02٠٠0703 

37 32 3102770777 1201300525 0002750001 

32 37 5007770777 5005130571 07057107٠0 

57 52 5502770777 3101370100 5٠005٠0315 

52 57 1٠07770777 5101550322 3502٠00151 

27 12 1302770777 1002550305 5702070550 

 

 

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

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

 

 توقيع العميل


