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وط البوليصة وأحكامها، من حيث طريقة عملها،  ن هذا المستند �ش يب�ي

وما يمكنكم أن تنتظروه منا، وما ننتظره نحن من جانبكم.

كة آر إل 360  ن �ش وط والأحكام جزء من العقد بينكم وب�ي هذه ال�ش

ي ليمتد. يخضع العقد إىل الوثائق التالية:
إنشورنس كومب�ن

وط العامة •  الحكام وال�ش

•  استمارة الطلب

•  كل جدول للبوليصة نقدمه لكم ويش�ي إىل تفاصيل البوليصة 

ات عليها ن عىل الحياة – لبنان وأي تظه�ي لخطة التأم�ي

•  التحليل الشخصي الموّقع الخاص بك، فضالً عن

وط العقد وتالزمها صفة الأهمية.  كل هذه الوثائق هي إثبات ل�ش

ي مكان آمن.
لذلك، يرجى الحتفاظ بها �ن

ن عىل  اء خطة التأم�ي نقدم هذا المستند إىل جميع الزبائن عند �ش

الحياة – لبنان. وتوافيكم هذه الوثيقة بكل التفاصيل المتعلقة 

ائها، كما تقدم لكم معلومات هامة  ي تفضلتم ب�ش
بالبوليصة ال�ت

ن أولً بأول، وماذا تفعلون إذا كنت تريدون  حول متابعة أقساط التأم�ي

ات، وكيفية تقديم مطالبة. كما تقدم تفاصيل  إجراء أحد التغي�ي

ي الجدول الخاص 
عن فوائد البوليصة تبًعا للمنافع الموضحة �ن

بالبوليصة.

ويمكن استخدامها أيًضا من جانب السادة العمالء الذين يفكرون 

ن عىل الحياة لبنان، ويريدون معلومات أك�ش  اء خطة التأم�ي ي �ش
�ن

تفصيالً.

ي هذه الوثيقة سوف نلقي الضوء عىل بعض المصطلحات الهامة 
�ن

ي البند "هـ".
ها بشكل واضح، وتقديم تعريف لها �ن ن مع تمي�ي

ن عىل الحياة – لبنان. ي تتشكل منها خطة التأم�ي
تحتوي هذه القائمة عىل لمحة عامة عن الفوائد المختلفة ال�ت

ما معناها؟ منافع الحياة

ي حالة وفاة المؤمن عىل حياته.
منفعة تُدفع �ن التغطية الأساسية للحياة

ي محدد.
ن عىل حياته خالل أجل زم�ن ي حالة وفاة الُمؤمَّ

منفعة تُدفع �ن ن عىل الحياة محددة الأجل تغطية التأم�ي

وط  ن عىل حياته عن إصابته بحالة مرضية ميؤوس من شفائها )رهًنا بمراعاة ال�ش يمكن المطالبة ببعض منافع الحياة إذا كشف تشخيص حالة الُمؤمَّ

والستثناءات(.

منفعة ضمان المرض المميت

ي أحد الحوادث
ن �ن

ّ ن عىل حياته الُمع�ي ي حالة وفاة الُمؤمَّ
منفعة تُؤدى �ن منفعة الموت المفاجئ

ما معناها؟ منافع المرض

وط والستثناءات(. ن بمرض شديد )رهًنا بمراعاة ال�ش
ّ ن عىل حياته الُمع�ي ي حالة إصابة الُمؤمَّ

منفعة تُدفع �ن ة تغطية الأمراض الخط�ي

وط والستثناءات(. ة زمنية محددة )رهًنا بمراعاة ال�ش ن بمرض شديد خالل ف�ت
ّ ي حال إصابة المؤمن عىل حياته الُمع�ي

منفعة تُدفع �ن ن ة خالل مدة التأم�ي تغطية الأمراض الخط�ي

وط والستثناءات(. ي حال إصابة واحد أو أك�ش من الأطفال المعّينة أسماؤهم بمرض شديد )رهًنا بمراعاة ال�ش
منفعة تُدفع �ن ة لالأطفال تغطية الأمراض الخط�ي

ما معناها؟ ات الأخرى ز المنافع أو الم�ي

ي حياتكم
ي حال وقوع بعض الأحداث �ن

ة تسمح لكم بزيادة التغطية المقدمة إليكم �ن ن م�ي ن خيار مضمون لقابلية التأم�ي

وط والستثناءات( ي حادث طائرة )رهًنا بمراعاة ال�ش
ن �ن

ّ ي حال وفاة المؤمن عىل حياته الُمع�ي
منفعة تُدفع �ن ان تغطية رحالت الط�ي

ي نقل جثمان المؤمن عىل حياته المتو�ن إىل 
ن قرًضا عىل التغطية الأساسية للحياة للمساعدة �ن

ّ ن للمؤمن عىل حياته الُمع�ي خدمة توفر للمستفيدين التابع�ي

وطنه.

عادة إىل الوطن الأم منفعة الإ

وط والستثناءات(. ي حال عجزكم عن العمل )رهًنا بمراعاة ال�ش
ي إطار البوليصة �ن

ي تؤديها إلينا �ن
منفعة من شأنها أن تغطي الأقساط العادية ال�ت ن منفعة التنازل عن قسط التأم�ي

 القسم "أ"
مقدمة

 القسم "ب" منافع خطة 
التأمين على الحياة – لبنان
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ويحدد جدول البوليصة الخاصة بكم أي من 
ي سنقدم التغطية بناًء عليها:

الأسس التالية ال�ت

ُمؤّمن واحد عىل حياته 
ي حالة وجود ُمؤّمن واحد عىل حياته.

وذلك �ن

ن  كة عىل الحياة عند وفاة أول ُمؤمَّ تغطية مش�ت
عىل حياته

ي حال وقوع 
هناك اثنان من المؤمن عليهم، و�ن

ي البند "ب" يتعلق بأي 
حدث مما هو   موضح �ن

من حياة المؤمن عليهما، يحق رصف المنفعة 
المسماة.

ن  كة عىل الحياة عند وفاة آخر ُمؤمَّ تغطية مش�ت
عىل حياته

ي حال وقوع 
هناك اثنان من المؤمن عليهم، و�ن

ي البند "ب-1-1-1" و"ب-
حدث مما هو   موضح �ن

4-1-1" و"ب-5-1-1" يتعلق بأي من حياة المؤمن 
عليهما، يحق رصف المنفعة المسماة.

ن  كة عىل الحياة عند كال وفاة المؤمَّ تغطية مش�ت
عليهما

ي حال 
، و�ن ن ن عىل حياة شخص�ي عند وجود تأم�ي

ي البند "ب" 
وقوع أحد الأحداث الموضحة �ن

يتعلق بأي من المؤمن عليهما أو بكليهما، يجوز 
رصف المنفعة المسماة.

ب-1  التأمين على الحياة )بما في 
ذلك منفعة ضمان المرض المميت(

ي حال كانت أي من المنافع 
ي�ي ذلك عليكم �ن

ي جدول البوليصة الخاصة بكم:
التالية ُمبّينة �ن

•  التغطية الأساسية عىل الحياة

ن عىل الحياة محددة الأجل •  تغطية التأم�ي

ب-1-1  م�ت ندفع المطالبة
ن  ي حال وفاة الُمؤمَّ

ب-1-1-1  نسدد المطالبة �ن
عىل حياته أو ظهور تشخيص يكشف عن إصابته 

بمرض مميت خالل مدة التغطية.

ب-1-1-2  بعد قيامنا بسداد المطالبة، يتم إلغاء 
البوليصة الخاصة بكم ولن نقوم بسداد أي 

مدفوعات أخرى، إل إذا كان جدول البوليصة 
ن  ن أن ُمقّدمة عىل أساس تأم�ي

ّ الخاصة بكم يب�ي
ن عليهما.  ك عىل الحياة عند وفاة كال المؤمَّ مش�ت

ي تلك الحالة، وبعد سداد المطالبة، ل يتم 
و�ن

ن عىل حياته الذي تم  إلغاء إل تغطية الُمؤمَّ
تقديم المطالبة بشأنه فقط. وبعد سداد المطالبة 

ن عليهما، يُصار إىل  من جانبنا عن كلِّ من المؤمَّ
تب  إلغاء البوليصة الخاصة بكم، ومن دون أن ي�ت

علينا تسديد أي دفعات أخرى.

ب-1-2  المبلغ الذي سندفعه
ن  ن المسمي�ي ب-1-2-1 سوف نسدد أحد المبلغ�ي

: أدناه، أيهما أك�ب

ي جدول البوليصة الخاصة 
ن �ن أ(  المبلغ المب�ي

بكم، أو

ب(  قيمة البوليصة الخاصة بكم.

ب-1-2-2  عند توف�ي تغطية إضافية لمدة محددة 
)إذا كان جدول البوليصة الخاصة بكم يتضمن 

ن عىل الحياة محددة الأجل(، فإننا  تغطية التأم�ي
ي جدول البوليصة الخاصة 

ن �ن
ّ سنسدد المبلغ المب�ي

ضافة إىل أي مبلغ آخر مستحق الدفع  بكم، بالإ
بموجب البند ب-1 من هذه الوثيقة، وذلك إذا ما 

ة التغطية الموضحة  تم تقديم المطالبة خالل ف�ت
ي جدول البوليصة الخاصة بكم.

�ن

ي 
ب-1-3  حالت المتناع عن سداد مطالبة �ز

حالة الوفاة
ب-1-3-1  لن نسدد قيمة المطالبة المنصوص 

عليها بموجب البند ب-1 إذا كانت الوفاة:

أ( ناجمة عن أحد الأسباب المستبعدة وفًقا 
ي 

ي قسم "هـ" وتحديًدا �ن
للتفاصيل الواردة �ن

البنود »د«، و«هـ«، و«ز«، و«حـ«، أو

ب(  نتيجة لأحد الأسباب المستبعدة وفًقا لما 
ي جدول البوليصة الخاصة بكم.

ن �ن هو مب�ي

ب-1-4  حالت المتناع عن سداد مطالبة عند 
صابة بمرض مميت الإ

ب-1-4-1  إذا نص جدول البوليصة الخاصة بكم 
عىل تغطية عىل الحياة محددة الأجل، فلن نسدد 

ن عىل  أي مطالبة إذا تم تشخيص حالة الُمؤمَّ
حياته بمرض مميت خالل الـ 12 شهًرا السابقة 

ن  لنهاية مدة التغطية، إل إذا حدثت وفاة الُمؤمَّ
عىل حياته قبل نهاية مدة التغطية، وحينئٍذ 

سنسدد قيمة المطالبة وفًقا للبند ب-1-1.

ب-2  تغطية األمراض الخطيرة

ي حال كانت أي من المنافع 
ي�ي ذلك عليكم �ن

ي جدول البوليصة الخاصة بكم:
التالية ُمبّينة �ن

ة •  تغطية الأمراض الخط�ي

•  تغطية الأمراض الخطرة محددة الأجل

زم فيها بسداد  ي نل�ت
ب-2-1  الحالت ال�ت

المطالبة
ي حال، خالل مدة 

ب-2-1-1  ي�ي ذلك عليكم، �ن
التغطية:

ن عىل حياته بأي من  أ( تم تشخيص المؤمَّ
ي البند "هـ"؛ أو

الحالت المحددة �ن

ن عىل حياته لأي من  ب(  خضع المؤمَّ
ي البند "هـ"؛ أو

الإجراءات المعنية والواردة �ن

ن عىل حياته بأنه  جـ( تم تشخيص حالة المؤمَّ
عاجز، عىل أن ينطبق هذا التشخيص مع 

ي البند "هـ".
تعريفنا الوارد �ن

ب-2-1-2  بعد تسديد المطالبة من جانبنا، يُصار 
إىل خفض قيمة التغطية الأساسية عىل الحياة 

ي جدول البوليصة الخاصة بكم 
حة �ن الموضَّ

بمقدار المبلغ الذي قمنا بسداده، ويتم إلغاء 
ن عىل حياته الذي  ة للُمؤمَّ تغطية الأمراض الخط�ي

تب علينا تسديد  ترتبط المطالبة به، عىل أل ي�ت
ي حال كان المبلغ المستحق 

أي مبالغ أخرى. �ن
بموجب البند ب-1-2 يساوي إجماىلي مبلغ 

التغطية الأساسية عىل الحياة، فستؤدي المطالبة 
إىل إلغاء البوليصة الخاصة بكم. وتنطبق الحالة 

ن عىل الحياة  نفسها إذا كانت تغطية التأم�ي
محددة الأجل محددة والتغطية عىل الأمراض 

ي جدول البوليصة 
نة �ن ة محددة الأجل مبيَّ الخط�ي

الخاصة بكم.

ي تلك الحالة، وبعد سداد المطالبة، ل يتم 
و�ن

ن عىل حياته الذي تم  إلغاء إل تغطية الُمؤمَّ
تقديم المطالبة بشأنه فقط.

ب-2-2  المبلغ الذي نسدده
ن أيهما  ن التالي�ي ب-2-2-1 سندفع أحد المبلغ�ي

: أك�ب

ي جدول البوليصة الخاصة 
ن �ن أ(  المبلغ المب�ي

بكم، أو

ي 
أ(  نسبة قيمة البوليصة الخاصة بكم ال�ت

ة. تتعلق بتغطية الأمراض الخط�ي

ة  ب-2-2-2  عندما يتم توف�ي تغطية إضافية لف�ت
محدودة )إذا كان جدول البوليصة الخاصة بكم 

ة  ن عىل الأمراض الخط�ي يتضمن تغطية التأم�ي
ي 

ن �ن ة محددة(، فإننا سنسدد المبلغ المب�ي لف�ت
جدول البوليصة الخاصة بكم – بالإضافة إىل أي 
مبلغ آخر مستحق الدفع بموجب البند ب-2 من 
هذه الوثيقة – وذلك إذا ما تم تقديم المطالبة 
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ي جدول البوليصة 
ة التغطية الموضحة �ن خالل ف�ت

الخاصة بكم.

ب-2-3  حالت المتناع عن سداد مطالبة
نم بسداد المطالبة إذا: ب-2-3-1  لن نل�ت

نة أو المؤدية إىل  أ(  كانت العوارض المق�ت
ي أو العجز 

الحالة المعنية، أو الإجراء المع�ن
ي ُقدمت المطالبة بشأنها قد ظهرت لأول 

ال�ت
ة الـ 90 يوًما التالية عىل  مرة قبل أو خالل ف�ت

ي لحًقا( )1( 
أي من التواريخ التالية )أيها يأ�ت

تاريخ بدء هذه التغطية، أو )2( تاريخ إعادة 
ي قسم 

�يان البوليصة، كما هو موضح �ن
جـ-3-4، أو )3( تاريخ إضافة التغطية بموجب 

البند ب-2 إىل البوليصة الخاصة بكم، أو

ي تعريف 
ن عىل حياته ل يستو�ن ب(  الُمؤمَّ

ي البند "هـ"؛ أو
الحالة أو العجز الوارد �ن

جـ(  كانت المطالبة نتيجًة لأحد الأسباب 
ي جدول البوليصة 

ن �ن المستبعدة كما هو مب�ي
الخاصة بكم، أو

د(  إذا ما كان الحدث قد وقع نتيجة لأحد 
الأسباب المستبعدة كما هو منصوص عليه 

ي البند "هـ"؛ أو 
بالتفصيل �ن

ن أن  ن عىل حياته المع�ي هـ(  سبق للُمؤمَّ
أصيب بمرض نقص المناعة المكتسب 

ي أي وقت 
يدز( أو خضع لختبارات �ن )الإ

كشفت عن إصابته بهذا المرض أو أي أجسام 
ن عىل  ي جسم الُمؤمَّ

وس �ن مضادة لهذا الف�ي
، أو ي

حياته المع�ن

ي غضون الستة )6( أشهر من تاريخ 
و(  �ن

ي 
تشخيص حالة المؤمن عىل حياته المع�ن

صابة بإحدى الحالت الطبية  بالعجز أو الإ
المعنية، أو الخضوع لأحد الإجراءات الطبية 
ام من جانبكم بإخطارنا  ن المعينة، لم يقع ال�ت

ي بوقوع الحدث. بموجب إشعار كتا�ب

ب-3  منفعة الموت المفاجئ

ي�ي ذلك عليكم إذا وردت منفعة الموت 
ي جدول البوليصة الخاصة بكم. 

المفاجئ �ن

زم فيها بسداد  ي نل�ت
ب-3-1  الحالت ال�ت

المطالبة
ي 

نم بسداد قيمة المطالبة �ن ب-3-1-1  سوف نل�ت
حال تعرض المؤمن عىل حياته إىل وفاة نتجت 

بشكل كىلي وحرصي نتيجة لحادث وقع خالل 90 
يوًما من تاريخ ذلك الحادث.

ب-4-1-2  بعد قيامنا بسداد المطالبة، سيتم 
إلغاء البوليصة الخاصة بكم ولن نقوم بسداد 

أي مدفوعات أخرى، إل إذا كان جدول البوليصة 
الخاصة بكم ينص عىل تقديم التغطية عىل 
ك عىل الحياة عند وفاة كال  ن مش�ت أساس تأم�ي
ي تلك الحالة، وبعد سداد 

ن عليهما. و�ن المؤمَّ
ن عىل  المطالبة، ل يتم إلغاء إل تغطية الُمؤمَّ
حياته الذي تم تقديم المطالبة بشأنه فقط. 

وبعد سداد المطالبة من جانبنا عن كلِّ من 
ن عليهما، يُصار إىل إلغاء البوليصة الخاصة  المؤمَّ

تب علينا تسديد أي  بكم، ومن دون أن ي�ت
دفعات أخرى.

ب-3-2  المبلغ الذي سنسدده
ي جدول 

ن �ن ب-3-2-1  سوف نسّدد المبلغ المب�ي
البوليصة الخاصة بكم.

ب-3-3  حالت المتناع عن سداد مطالبة
ي حال 

نم بسداد قيمة المطالبة �ن ب-3-3-1  لن نل�ت
ما إذا كانت الوفاة:

أ(  وقعت بعد بلوغ المؤمن عىل حياته عامه 
، أو ن الخامس والست�ي

ب( ناجمة عن أحد الأسباب المستبعدة وفًقا 
ي قسم "هـ"؛ أو 

للتفاصيل الواردة �ن

جـ(  جاءت نتيجة لأحد الأسباب المستبعدة 
ي جدول البوليصة الخاصة 

ن �ن وفًقا لما هو مب�ي
بكم.

ب-4  تغطية رحالت الطيران

ي�ي ذلك عليكم إذا وردت تغطية رحالت 
ي جدول البوليصة الخاصة بكم. 

ان �ن الط�ي

زم فيها بسداد  ي نل�ت
ب-4-1  الحالت ال�ت

المطالبة
نم بسداد قيمة المطالبة  ب-4-1-1  سوف نل�ت

ي حال وفاة المؤمن عىل حياته نتيجة لحادث 
�ن

ان. ط�ي

ب-4-1-2  بعد قيامنا بسداد المطالبة، سيتم 
إلغاء البوليصة الخاصة بكم ولن نقوم بسداد 

أي مدفوعات أخرى، إل إذا كان جدول البوليصة 
الخاصة بكم ينص عىل تقديم التغطية عىل 
ك عىل الحياة عند وفاة كال  ن مش�ت أساس تأم�ي
ي تلك الحالة، وبعد سداد 

ن عليهما. و�ن المؤمَّ
ن عىل  المطالبة، ل يتم إلغاء إل تغطية الُمؤمَّ
حياته الذي تم تقديم المطالبة بشأنه فقط. 

وبعد سداد المطالبة من جانبنا عن كلِّ من 
ن عليهما، يُصار إىل إلغاء البوليصة الخاصة  المؤمَّ

تب علينا تسديد أي  بكم، ومن دون أن ي�ت
دفعات أخرى.

ب-4-2  المبلغ الذي سندفعه
نم بدفع مبلغ التغطية التأمينية  ب-4-2-1  سنل�ت

ي جدول البوليصة الخاصة بكم.
ن �ن المب�ي

ي حال وجود عدة بوالص تم اكتتابها 
ب-4-2-2  �ن

ن عىل حياته، فإن إجماىلي المبلغ  عىل نفس الُمؤمَّ
المستحق يكون مجموع المنفعة المستحق 
سدادها بموجب كل بوليصة منفردة وبما ل 

يتعدى مليون دولر أمريكي بحد أقص.

ب-4-3  حالت المتناع عن سداد مطالبة
ي 

نم بسداد قيمة المطالبة �ن ب-4-3-1  لن نل�ت
الحالت التالية:

أ(  كانت الوفاة ناجمة عن أحد الأسباب 
ي قسم 

المستبعدة وفًقا للتفاصيل الواردة �ن
"هـ"؛ أو

ب(  كانت المطالبة نتيجًة لأحد الأسباب 
ي جدول البوليصة 

ن �ن المستبعدة كما هو مب�ي
الخاصة بكم، أو

ن عىل حياته  جـ(  وقوع الوفاة بعد بلوغ الُمؤمَّ
. ن عامه الخامس والتسع�ي

ب-5  منفعة اإلعادة إلى الوطن األم

عادة  ي�ي ذلك عليكم إذا وردت منفعة إعادة الإ
ي جدول البوليصة الخاصة 

إىل الوطن الأم مبّينة �ن
بكم. 

زم فيها بسداد  ي نل�ت
ب-5-1  الحالت ال�ت

المطالبة
نم بدفع  ب-5-1-1  عند تلقينا مطالبة، فسوف نل�ت

ي حال وفاة المؤمن عىل حياته خارج 
قيمتها �ن

وطنه.

ب-5-2  المبلغ الذي نسدده
ب-5-2-1  سندفع سلفة بقيمة 7,500 دولر 

، عىل أن تُخصم من المبلغ الواجب  أمريكي
ي وقت لحق بموجب البند ب-2-1.

سداده �ن

ب-5-3  حالت المتناع عن سداد مطالبة
نم بدفع المطالبة إذا حدثت  ب-5-3-1  لن نل�ت

ي عيد 
الوفاة بعد بلوغ المؤمن عىل حياته المع�ن

. ن ميالده الخامس والتسع�ي
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ب-6  منفعة التنازل عن قسط 
التأمين

ي�ي ذلك عليكم إذا وردت منفعة التنازل عن 
ي جدول البوليصة الخاصة 

ن مبّينة �ن قسط التأم�ي
ي هذا 

بكم. ويُع�ن بكلمة "الأقساط" الواردة �ن
ي البند جـ-3.

البند إىل الأقساط الُموّضحة �ن

زم فيها بسداد  ي نل�ت
ب-6-1  الحالت ال�ت

المطالبة
ي حال بات 

ب-6-1  سوف نسدد المطالبة فقط �ن
ي 

المؤمن عىل حياته الأول )وفق هو موضح �ن
جدول البوليصة الخاصة بكم( عاجًزا عن تسديد 

الأقساط بعد مرور أك�ش من 6 أشهر عىل عدم 
قدرته عىل العمل.

ب-6-2  المبلغ الذي نسدده
ب-6-2-1  سنغطي كلفة جميع الأقساط العادية 

واجبة السداد من جانبكم بموجب البوليصة 
الخاصة بكم باستثناء أي مبلغ لزيادة تُضاف عىل 
ن العادية خالل الـ 12 شهًرا السابقة  أقساط التأم�ي

عىل المطالبة.

ب-6-3  حالت المتناع عن سداد مطالبة
ي حال:

ب-6-3-1  لن نسدد قيمة المطالبة �ن

أ(  بلوغ المؤمن الأول عىل حياته عمر 
ن )65(، أو الخامسة والست�ي

ب(  انقضاء مدة المحددة لسداد الأقساط 
العادية، أو

جـ(  لم يتم دفع أحد أقساط البوليصة، 
ي البند جـ-3-5، أو

بخالف المنصوص عليه �ن

د(  كانت نتيجة لأحد الأسباب المستبعدة 
ي جدول البوليصة، أو

المبّينة �ن

ن أن  ن عىل حياته المع�ي هـ(  سبق للُمؤمَّ
أصيب بمرض نقص المناعة المكتسب 

ي أي وقت 
يدز( أو خضع لختبارات �ن )الإ

كشفت عن إصابته بهذا المرض أو أي أجسام 
ن عىل  ي جسم الُمؤمَّ

وس �ن مضادة لهذا الف�ي
، أو  ي

حياته المع�ن

ي بتغي�ي 
ن عىل حياته المع�ن و(  قام الُمؤمَّ

وظيفته أو أصبح عاطالً عن العمل دون 
، أو  ي

إبالغنا قبل وقوع الحدث المع�ن

ز(  كان حصول المرض أو الحادث الذي 
ن عىل حياته عن  أسفر عن عدم قدرة الُمؤمَّ
ة  العمل ناتًجا عن الحمل، أو حدث أثناء ف�ت
ن  ة الشهرين )2( التالي�ي الحمل، أو خالل ف�ت

للولدة؛ أو 

حـ(  كان الحادث الذي أدى إىل عدم قدرة 
ن عىل حياته عن العمل أو كانت  الُمؤمَّ

العوارض أو تلك المؤدية إىل المرض الذي 
ن عىل حياته عن  أدى إىل عدم قدرة الُمؤمَّ

ة الـ  العمل، قد ظهرت قبل أو خالل ف�ت
90 يوًما التالية عىل لأي مما يىلي )أيها يقع 

لحًقا(: )أ( تاريخ بدء هذه التغطية، و)ب( 
تاريخ إعادة �يان البوليصة، كما هو موضح 

ي البند جـ-3-4، و )جـ( تاريخ بدء منفعة 
�ن

 ، ن التنازل عن منفعة التنازل عن قسط التأم�ي
ي حال إضافته إىل البوليصة الخاصة بكم 

�ن
بعد تاريخ البدء؛ أو

ط(  كانت مدة دفع القسط الموّضحة 
ي البند جـ-3-1-2 قد انتهت أو أصبحت 

�ن
البوليصة الخاصة بكم مدفوعة القيمة وفق 

ي البند جـ-3-3-11، وذلك 
ما هو موضح �ن

قبل تاريخ بدء منفعة التنازل عن قسط 
، أو ن التأم�ي

ي(  نتج الحدث عن أحد الأسباب المستبعدة 
ي البند "هـ".

كما هو موضح بالتفصيل �ن

ب-6-4  م�ت سنتوقف عن تسديد الدفعات
ي الحالت 

ب-6-4-1  سنتوقف عن السداد �ن
التالية: 

ن عىل حياته عمر الخامسة  أ(  بلغ الُمؤمَّ
ن )65(، أو والست�ي

ب(  انقضاء المدة الواجب تسدد الأقساط 
العادية خاللها؛ أو

ن عىل حياته عن العمل، أو جـ(  عجز الُمؤمَّ

ن عىل حياته العمل، أو د(  بدء الُمؤمَّ

ن عىل حياته. هـ(  وفاة الُمؤمَّ

ب-7  تغطية األمراض الخطيرة 
لألطفال

ي جدول البوليصة 
ي�ي ذلك عليكم إذا ورد �ن

الخاصة بكم شمول البوليصة لتقديم تغطية 
ة، وفًقا لما هو وارد تحت  تأمينية لالأمراض الخط�ي

ي بقية هذا البند.
بند "التغطية الرئيسية" �ن

ة  ول يؤثر تسديد تغطية الأمراض الخط�ي
لالأطفال عىل مبلغ أي تغطية رئيسية. وتظهر 
ن  أسماء وتواريخ ميالد كل الأطفال المشمول�ي
ي جدول البوليصة الخاصة بكم. 

بالتغطية �ن

إذا تم إلغاء التغطية الرئيسية المقدمة إليكم أو 
بلغت نهاية مدتها، فلن تعود تغطية الأمراض 

ة لالأطفال سارية. الخط�ي

زم فيها بسداد  ي نل�ت
ب-7-1  الحالت ال�ت

المطالبة
نم بسداد قيمة مطالبة إذا  ب-7-1-1  سوف نل�ت

ن  وط التالية عىل أي طفل مع�ي انطبق أي من ال�ش
ي جدول البوليصة:

ورد اسمه �ن

أ(  تم تشخيص حالته بأي من الحالت 
ي البند "هـ"؛ أو

الطبية المعينة والوارد ذكرها �ن

ب(  خضوعه لأي من العمليات المعنية 
ي البند "هـ"؛ أو

والواردة �ن

صابة بعجز  جـ(  كشف تشخيص حالته عن الإ
ي 

وكان التشخيص يتطابق مع تعريفنا الوارد �ن
البند "هـ".

ب-7-2  المبلغ الذي نسدده
نم بدفع مبلغ تغطية الأمراض  ب-7-2-1  سنل�ت

ي جدول البوليصة 
ن �ن ة لالأطفال المب�ي الخط�ي

الخاصة بكم.

ب-7-2-2  إذا كانت بوليصتكم تشمل أك�ش من 
تغطية رئيسية واحدة:

ي هذا البند عىل 
أ(  ت�ي المنافع الموضحة �ن

ة  المبلغ الإجماىلي لتغطية الأمراض الخط�ي
نم بسداد دفعة واحدة فقط  لالأطفال، وسنل�ت

. ن
ّ لأي طفل مع�ي

ب(  سنسدد ثالث دفعات بحد أقص لتغطية 
ة لالأطفال، ودفعة واحدة  الأمراض الخط�ي

. ي
فقط لكل طفل مع�ن

ب-7-3  حالت المتناع عن سداد مطالبة
ي 

نم بسداد قيمة المطالبة �ن ب-7-3-1  لن نل�ت
الحالت التالية:

نة أو المؤدية إىل  أ(  كانت الأعراض المق�ت
عاقة  ي أو الإ الحالة الطبية، أو الإجراء الط�ب

المحددة والمقدم بشأنها مطالبة قد ظهرت 
ة الـ 90 يوًما التالية  لأول مرة قبل أو خالل ف�ت

ي لحًقا( )1( 
عىل أي من التواريخ التالية )أيها يأ�ت

تاريخ بدء هذه التغطية، أو )1( تاريخ إعادة 
ي قسم 

�يان البوليصة، كما هو موضح �ن
جـ-3-4، أو )جـ( تاريخ إضافة التغطية بموجب 

قسم ب-2 إىل البوليصة الخاصة بكم، أو

ب(  كانت نتيجة لأي حالة طبية قائمة أو 
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ي 
ذات صلة وكنتم عىل علم بوجودها �ن

ن ضمن تغطية 
ّ وقت دخول أول طفل مع�ي

البوليصة؛ أو

جـ(  كانت نتيجة لمرض أو حالة خلقية؛ أو

ي غضون 28 يوًما من 
ن �ن د(  تو�ن الطفل المع�ي

، أو بعد  ن تشخيص الحالة أو العجز المع�ي
؛ أو ن ي المع�ي خضوعه لالإجراء الط�ب

ي يتعدى 18 
هـ(  كانت عمر الطفل المع�ن

عاًما، أو

ن  و(  لم يطابق تشخيص الطفل المع�ي
تعريف الحالة الطبية المعينة، أو الإجراء 
ي البند 

ن �ن ن أو العجز المع�ي ي المع�ي الط�ب
"هـ"؛ أو

صابة تعمد إلحاقها بنفسه،  ز(  كانت نتيجة لإ

أو

حـ(  كان الحدث ناتًجا عن أحد الأسباب 
المستبعدة وفًقا لما هو منصوص عليه 

ي البند "هـ"؛ أو
بالتفصيل �ن

ي(  تم إلغاء التغطية الرئيسية المقدمة 
إليكم أو انقضت مدتها.

جـ-1  التغييرات من جانبكم

ات من جانبكم جـ-1  إبالغنا بالتغي�ي
جـ-1-1  يرجى أل تنسوا توجيه مندوبنا إىل إبالغنا 

ي حال قيامكم أنتم أو أي من المؤمن عليهم 
�ن

: بتغي�ي أي مما يىلي

•  السم

•  العنوان

قامة •  بلد الإ

•  الوظيفة

ي
•  الحساب المرص�ن

ن المندوب  ي حال انقطاع التصال بينكم وب�ي
�ن

الأساسي لديكم، يمكنكم التصال بنا باستخدام 
ي البند د-21 من هذا 

معلومات التصال المبينة �ن
الكتيب، وسنوافيكم بأية وثائق قد نحتاج منكم 

تقديمها لتحديث سجالتنا.

جـ-2  كيفية تقديم مطالبة

جراءات الواجبة جـ-2-1  الإ
جـ-2-1-1  إذا كان لديكم أو لدى المندوب الذي 
ر لالعتقاد بأن لديكم حق  تتعاملون معه أي م�ب

ي تقديم مطالبة صحيحة بموجب البوليصة 
�ن

الخاصة بكم، يلزم اتباع الإجراءات التالية:

ي أو عن طريق  أ(  إبالغنا بموجب إشعار كتا�ب
ي باتباع تفاصيل التصال 

و�ن لك�ت يد الإ ال�ب
ي البند د-21 من هذه الوثيقة، و

المبينة �ن

ي سيتم 
ب(  استيفاء استمارة المطالبة ال�ت

إرسالها إليكم وإرجاعها إلينا مشفوعة بأية 
وثائق أخرى نلتمس تقديمها، و

ن الخاصة  جـ(  متابعة سداد أقساط التأم�ي
بكم )عند القتضاء(. 

: ي جـ-2-1-2  يجب عىل التشخيص الط�ب

أ(  أن يجري من قبل طبيب مجاز يتمتع 
بالمؤهالت المناسبة ويترصف ضمن نطاق 
ي مستشفى 

إجازته هذه، وعىل أن يعمل �ن
ي المناسب  ي المجال الط�ب

ويكون متخصًصا �ن
لسبب المطالبة، و 

ي ويكشف  ب( أن يكون أول تشخيص ط�ب
صابة بمرض  بصيغة ل لبس فيها عن الإ

ن وعىل  مميت، أو حالة طبية أو عجز مع�ي
أن يتم تأكيد التشخيص من قبل المسؤول 

ي الأول لدينا. الط�ب

جـ-3 أقساط التأمين الخاصة 
بالبوليصة

جـ-3-1  دفع الأقساط العادية للبوليصة 
الخاصة بكم

جـ-3-1-1  القسط العادي الأول 

ي تاريخ بدء 
يستحق دفع أول قسط عادي لكم �ن

البوليصة الخاصة بكم. وسنتوىل تحصيل هذا 
ي 

القسط بأي طريقة تم التفاق عليها معكم �ن
ة  تاريخ بدء البوليصة الخاصة بكم أو بعده بف�ت

ة. ن وج�ي

جـ-3-1-2  مدة دفع الأقساط

ي جدول 
ة سداد الأقساط العادية �ن تم بيان ف�ت

البوليصة الخاصة بكم.

ة سداد الأقساط العادية جـ-3-1-3  وت�ي

ن الخاصة  يمكنكم دفع أقساط التأم�ي
ببوليصتكم:

•  شهريًا

•  عىل أساس ربع سنوي

•  عىل أساس نصف سنوي

•  سنويًا

جـ-3-1-4  يجب عليك دفع الأقساط العادية 
ي جدول البوليصة الخاصة 

ة الدفع المبينة �ن بوت�ي
بكم طوال مدة السداد. ويستحق كل قسط 

ي نفس اليوم 
ة السداد المختارة �ن الدفع وفق وت�ي

من الشهر المطابق لتاريخ بدء البوليصة.

جـ-3-1-5  يحق لكم توجيه الطلب إلينا لتغي�ي 
ي حال وافقنا 

ة سداد الأقساط العادية. و�ن وت�ي
ن التنفيذ إل بدًءا  ، فلن يدخل إىل ح�ي عىل التغي�ي

ي العام الذي يصادف الذكرى القادمة 
من اليوم �ن

لتاريخ بدء البوليصة الخاصة بكم.

ي 
جـ-3-1-6  يجب دفع جميع الأقساط العادية ال�ت

تستوجب السداد بموجب البوليصة الخاصة بكم 
ي جدول البوليصة الخاصة 

بالعملة المحددة �ن
بكم.

الجزء "جـ" تسيير البوليصة الخاصة بكم
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ها جـ-3-1-7  تمديد مدة سداد الأقساط وتقص�ي

يمكنكم توجيه الطلب إلينا لتمديد أو تقص�ي 
الأجل الواجب خالله سداد الأقساط العادية 

ن عليكم مخاطبتنا  للبوليصة الخاصة بكم. ويتع�ي
ي البند د-21 قبل 28 يوًما عىل 

عىل العنوان الوارد �ن
الأقل من التاريخ المطلوب �يان تغي�ي أجل 

سداد الأقساط فيه.

ي 
ن إىل المتناع عن تلبية طلبكم �ن وسنضطر آسف�ي

الحالت التالية: 

ن الخاصة بك  أ(  كان أجل سداد أقساط التأم�ي
ي أقل من 5 سنوات بعد تاريخ بدء 

ستنتهي �ن
بوليصتكم، أو

ب(  ستحتاجون إىل سداد الأقساط العادية 
ن )95(. بعد بلوغكم عمر الخامسة والتسع�ي

جـ-3-2  دفع أقساط منفردة للبوليصة الخاصة 
بكم

جـ-3-2-1  إذا كنتم تدفعون أقساًطا عادية كما 
ي البند جـ-3-1، فيمكنكم أيًضا دفع 

هو موضح �ن
أقساط منفردة للبوليصة الخاصة بكم.

ز  اء وحدات مع أقساط التأم�ي جـ-3-3  �ش
الخاصة بك

ي 
ي وحدات �ن جـ-3-3-1  كانت أقساطكم تش�ت

الصناديق المختارة من طرفكم. 

ة انعدام التخصيص جـ-3-2  ف�ت

خالل الأشهر الـ 24 الأوىل بعد تاريخ بدء 
البوليصة الخاصة بكم، لن يتم استخدام أي من 
اء وحدات. إذا  الأقساط العادية الخاصة بك ل�ش

قمتم بزيادة الأقساط العادية، فلن يتم استخدام 
أي جانب من المبلغ الزائد لقيمة الأقساط العادية 

اء وحدات خالل الأشهر الـ 24 الأوىل بعد  ل�ش
تطبيق الزيادة.

يها  ي تش�ت
جـ-3-3-3  كم عدد الوحدات ال�ت

ن الخاصة بكم؟ أقساط التأم�ي

أ(  الأقساط العادية 

بانقضاء انعدام التخصيص، فسوف يعتمد 
اء الوحدات  مبلغ كل قسط عادي مخصص ل�ش

عىل مدى قرب موعد سداد القسط من تاريخ 
بدء بوليصتكم، أو تاريخ زيادة أي قسط عادي.

ب(  الأقساط المنفردة

سيتم استخدام 93% من كل قسط منفرد يتم 
اء الوحدات. ي إطار بوليصتكم ل�ش

سداده �ن

ن جدول البوليصة الخاصة بكم: جـ-3-3-4  يب�ي

ن الخاصة بكم والذي  أ(  مبلغ أقساط التأم�ي
اء وحدات، و سيتم استخدامه ل�ش

ي قمتم 
ب(  الصندوق أو الصناديق ال�ت

اء الوحدات، و ي البداية ل�ش
باختيارها �ن

ن  ن ب�ي جـ( كيفية تقسيم أقساط التأم�ي
ي حالة اختيار أك�ش من صندوق.

الصناديق، �ن

جـ-3-3-5  الصناديق الداخلية

يجب تخصيص 50% عىل الأقل من كل قسط 
عادي و/أو قسط منفرد يتم سداده بموجب 

البوليصة لصندوق واحد أو أك�ش من صناديق 
ضافة إىل ذلك، يلزم  يداع اللبنانية. وبالإ الإ

ي 
احتجاز ما ل يقل عن 50% من قيمة البوليصة �ن

( طوال  ي )واحًدا كان أو أك�ش
صندوق إيداع لبنا�ن

ي إعادة توازن 
المدة. ونحن نحتفظ بالحق �ن

نسبة التعرض إىل أي صندوق خارجي للتأكد 
ام البوليصة الخاصة بكم بهذا  ن من متابعة ال�ت

ط. ال�ش

جـ-3-3-6  الصناديق الخارجية

لكل قسط منتظم و/أو منفرد يتم سداده 
ي 

اء وحدات �ن ي البوليصة، فإننا سنقوم ب�ش
�ن

 ) الصندوق الخارجي المختار )واحًدا كان أو أك�ش
ي يوم العمل التاىلي لتاريخ قبول الصناديق 

�ن
الواردة، وذلك باستخدام أسعار الوحدات 

ي أقرب وقت ممكن عملًيا بعد ذلك. 
المتوفرة �ن

ويمكنكم تخصيص ما ل يتعدى 50% بحد أقص 
ن مدفوع للصناديق الخارجية. من أي قسط تأم�ي

ي 
وط ال�ت ويخضع كل صندوق لالأحكام وال�ش

ي دليل صندوق 
ت�ي عىل النحو المفصل �ن

الحماية المحدد.

ي يمكنكم 
جـ-3-3-7  كم عدد الصناديق ال�ت

اختيارها؟

ن الخاصة  يمكنكم اختيار تقسيم أقساط التأم�ي
ن 5 صناديق بحد أقص. ويمكنكم توجيه  بكم ب�ي

الطلب إلينا لتغي�ي الصندوق أو الصناديق 
. ن اء الوحدات ع�ب أقساط التأم�ي المخصصة ل�ش

اء والبيع وتبديل الصناديق جـ-3-3-8  ال�ش

ي إلينا لبيع بعض  أ(  يمكنكم توجيه طلب كتا�ب
ي أي صندوق يتم 

أو كل الوحدات المسجلة �ن
استثمار بوليصيتكم فيه، وتوجيه حصيلة البيع 

ي صندوق آخر، واحًدا كان 
اء الوحدات �ن ل�ش

. وعاًدة ما يتم توجيه تعليمات تبديل  أو أك�ش

ي 
صناديق الستثمار إىل مدير الصندوق المع�ن

بأ�ع ما يمكن من الناحية العملية قبل تلقي 
ي صندوق 

اء الوحدات �ن الطلب. ولن يتم �ش
( ح�ت  جديد يتم اختياره )واحًدا كان أو أك�ش
ي الصندوق 

نتلقى قيمة الوحدات المسجلة �ن
.) الحاىلي )واحًدا كان أو أك�ش

ي حال النتقال من صندوق استثمار إىل 
ب(  �ن

آخر بعملة مختلفة، فسيتم إجراء معاملة 
لتغي�ي العمالت. وسيتم ذلك وفًقا لسعر 

الرصف الذي يتحدد من جانبنا من واقع 
ي السوق.

أسعار الرصف المتاحة �ن

اء  جـ(  من الوارد أن نرجئ بيع أو �ش
ي ظروف 

ي الصناديق �ن
الوحدات المطلوبة �ن

ي ذلك، عىل سبيل المثال ل 
استثنائية، بما �ن

الحرص:

ي حال ارتأينا بشكل معقول عدم وجود 
•  �ن

سوق مناسبة لبيع وحدات الصندوق 
،) )واحًدا كان أو أك�ش

اء  ي حال ارتأينا بشكل معقول أن �ش
•  أو �ن

ي أحد الصناديق سيؤدي 
أو بيع الوحدات �ن

إىل تعرض حملة بعض البوليصات إىل 
معاملة غ�ي منصفة.

اء الوحدات  د(  يمكننا أن نرجئ بيع أو �ش
ة تصل إىل شهر ميالدي. وعندما نقوم  لف�ت

ائها، فسيتم  ي النهاية ببيع الوحدات أو �ش
�ن

. ي تاريخ التسع�ي التاىلي
احتساب السعر �ن

هـ(  من الوارد أيًضا أن يتم إرجاء عمليات 
ي أحد صناديق 

اء الوحدات أو بيعها �ن �ش
الستثمار وفًقا لما يرتأيه مدراء ذلك الصندوق، 

وط والأحكام السارية عىل  ام بال�ش ن مع الل�ت
تب عىل ذلك نشوء  . ولن ي�ت ي

الصندوق المع�ن
أي مسؤولية تقع عىل عاتقنا بفعل أي إرجاء 

يتم خارج حدود سيطرتنا.

ي حال إيقاف العمل بأحد الصناديق لأي 
و(  �ن

ي البوليصة 
سبٍب كان، فقد يتم تعليق قيمته �ن

يقاف. ة الإ ح�ت يتم إنهاء ف�ت

جـ-3-3-9  قابلية القبول

سيحق لنا دائًما اتخاذ الإجراءات التالية:

ي عرض 
أ(  الوقوف عىل جدوى الستمرار �ن

الستثمار بالصندوق

ب(  المتناع عن تنفيذ التوجيهات المقدمة من 
ن من طرفكم  طرفكم أو المستشارين المعين�ي

حال اعتبار تلك التوجيهات غ�ي مقبولة من 
وجهة نظر القانون أو من وجهة نظرنا.
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جـ(  النتقال من صندوق استثمار إىل صندوق 
آخر حال عدم جواز قبوله من وجهة نظر 

القانون أو من وجهة نظرنا.

ات  د(  إلغاء وحدات بقيمة توازي أي تغي�ي
ها من التكاليف الأخرى – بما يشمل  أو غ�ي

عىل سبيل المثال ل الحرص – تكاليف رصافة 
ن  ي نتحملها جراء النتقال ما ب�ي

العمالت ال�ت
الصناديق.

جـ-3-3-10  كم تبلغ قيمة الوحدات الخاصة 
بكم؟

سوف نبلغكم بقيمة الوحدات الخاصة بكم 
سنويًا.

امكم  ن ي حال عدم ال�ت
جـ-3-3-11  ماذا يحدث �ن

؟ ن بسداد أقساط التأم�ي

إذا تم التخلف عن سداد أحد الأقساط العادية 
للبوليصة الخاصة بكم لأك�ش من 30 يوًما من 

تاريخ استحقاقه، يحق لنا إلغاء البوليصة 
ي حال 

الخاصة أو اعتبارها مدفوعة القيمة، و�ن
اعتبار البوليصة الخاصة بكم مدفوعة القيمة، 

فمع�ن ذلك أن قيمة البوليصة ستظل كافية 
حها  ي تم �ش

لتغطية التكاليف المستحقة لنا، وال�ت
ي استئناف 

ي حال رغبتكم �ن
ي البند د-1، ولكن �ن

�ن
دفع الأقساط العادية بعد هذا التاريخ، فإنه 

ن دفع جميع الأقساط العادية المعلقة لنا.  يتع�ي
ي حال توقفتم عن دفع الأقساط العادية وحدث 

�ن
أن تدنت قيمة البوليصة الخاصة بكم دون الحد 
ي حينه، فسيحق 

الأد�ن لقيمة البوليصة الساري �ن
لنا إلغاء البوليصة الخاصة بكم بما يستتبع 

حرمانكم من التغطية التأمينية.

جـ-3-3-11  إنهاء صندوق

إذا تم إغالق أحد الصناديق، أو سحبه، أو قررنا 
ن بالتصال بحامل  عدم طرحه لالستثمار، يتّع�ي

البوليصة وإفادته بالأمر. ويتم إمهال حامل 
( بعد ذلك 60 يوًما  الوثيقة )واحًدا كان أو أك�ش

بالغنا بالصندوق البديل المراد تحويل القيمة  لإ
ي حالة 

ي الصندوق المنتهي. �ن
المودعة إليه �ن

عدم ورود أي إشعار أو تعليمات بهذا الشأن 
ي غضون 60 يوًما، فسنقوم إن أمكن بإجراء 

�ن
التحويل إىل صندوق بديل من اختيارنا.

جـ-3-4  إعادة �يان البوليصة
ي حال قيامنا بإلغاء البوليصة الخاصة 

جـ-3-4-1  �ن
بكم أو اعتبارها مدفوعة القيمة نظًرا لتخلفكم 
عن دفع قسط عادي، يحق لكم توجيه الطلب 

عادة �يان البوليصة خالل 13 شهًرا من  إلينا لإ
نم بإبالغكم  تاريخ استحقاق القسط. وسنل�ت

عادة �يان البوليصة حال  بالإجراءات الواجبة لإ
تقدمكم بهذا الطلب، فقد تكون هناك حالت 

ي 
يتعذر علينا فيها عىل إعادة �يان البوليصة. و�ن

ح قرارنا لكم. نم ب�ش حال وقوع ذلك، فسنل�ت

ز جـ-3-5  تعليق دفع أقساط التأم�ي
ة لتعليق سداد  جـ-3-5-1  يمكنكم طلب ف�ت

الأقساط لمدة تصل إىل 24 شهًرا عىل البوليصة 
وط التالية:  بال�ش

ي السابق بسداد كل الأقساط 
امكم �ن ن أ(  ال�ت

المستحقة لنا عىل البوليصة، و

ب(  كانت قيمة البوليصة ل تقل عن ضعف 
ي يتم سدادها سنويًا 

مبلغ الأقساط ال�ت
للبوليصة، و

جـ(  انقضاء مدة ل تقل عن 24 شهًرا منذ 
آخر مرة تم فيها تعليق الأقساط العادية.

جـ-3-5-2  يمكن أن تستمر مهلة تعليق سداد 
الأقساط الدولية لمدة 12 شهًرا أو 24 شهًرا 

من ذكرى تاريخ بدء البوليصة. وبانقضاء تلك 
ي 

المهلة، يلزم إعادة دفع الأقساط العادية. �ن
حال تعذر ذلك عليكم، فسيتم اعتبار البوليصة 

مدفوعة القيمة أو ملغاة.

ي 
جـ-3-5-4  يجب مخاطبتنا عىل العنوان الوارد �ن
ة ل تقل عن 28 يوًما قبل تعليق  البند د-21 بف�ت

فادتنا بالموعد المطلوب  سداد الأقساط الدولية لإ
ة تعليق سداد الأقساط ونهايتها. لبدء ف�ت

جـ-4  إجراء المدفوعات من 
البوليصة الخاصة بكم

جـ-4-1  السماح بسحب المال من البوليصة 
عند رغبتكم

جـ-4-1-1  يمكنكم سحب ما ل يقل عن 1,500 دولر 
أمريكي )أو ما يعادله بعملة أخرى( من البوليصة.

ي 
جـ-4-1-2  ل يجوز سحب المال من البوليصة �ن

الحالت التالية:

ن )2( منذ تاريخ بدء  أ(  انقضاء عام�ي
البوليصة؛ أو

ب(  بلوغ قيمة البوليصة الحد الأد�ن للقيمة 
أو تدنيها عن هذا الحد بعد أداء المبلغ 

المطلوب إليكم، أو

جـ(  بلوغ علمنا وقوع حدث قد يؤدي إىل 
تقديم مطالبة بموجب البند "ب" من هذه 

الوثيقة، أو

د(  تأخرنا عن بيع الوحدات بموجب البند 
جـ-8-3-3.

جـ-4-1-3  إذا قمنا بدفع مطالبة بموجب البند 
ن )2( من  "ب" من هذه الوثيقة بعد أقل من عام�ي
تاريخ قيامكم بسحب المال من البوليصة، فقد 

نلجأ إىل خفض المبلغ المدفوع للمطالبة بما 
يوازي المبلغ المسحوب من البوليصة.

جـ-4-2  طريقة إجراء المدفوعات من البوليصة
جـ-4-2-1  طريقة الدفع 

نم بأداء جميع المدفوعات بأي طريقة نتفق  سنل�ت
عليها معكم.

جـ-4-2-2  كيفية بيع الوحدات 

ي كلفة إجراء الدفعات بموجب 
سوف نستو�ن

البوليصة الخاصة بكم عن طريق بيع وحدات 
ي تم استثمار 

ي الصندوق أو الصناديق ال�ت
�ن

البوليصة فيها. إذا تم استثمار البوليصة الخاصة 
ي أك�ش من صندوق واحد، فسيتناسب عدد 

بكم �ن
ي كل صندوق مع مبلغ 

ي نبيعها �ن
الوحدات ال�ت

ي كل من هذه 
البوليصة الذي تم استثماره �ن

الصناديق.

جـ-4-2-3  حالت تأخ�ي بيع الوحدات 

ن علينا  لن نتمكن من أداء أي دفعة سداد إذا تع�ي
تأخ�ي بيع وحدات نظًرا لعدم معرفة السعر، أو 
بسبب ظروف تمنع الصندوق من تقييم أصوله 

نم بإبالغكم  أو استبدال الوحدات. وسوف نل�ت
ام لدفع  ن حال وقوع هذا الأمر. ولن يقع علينا ال�ت

ي تأخر سداد أي دفعة.
الفوائد لكم �ن

جـ-4-3  موعد السماح لكم برصف قيمة 
البوليصة

ي أي 
جـ-4-3-1  يمكنكم رصف قيمة البوليصة �ن

وقت. 

إذا قمتم برصف قيمة البوليصة الخاصة بكم، 
فسيتم إلغاؤها، وستتوقف المنافع كما سيسقط 

ام بأداء أي مدفوعات أخرى. ن عنا أي ال�ت

جـ-4-3-2  المبلغ الذي سندفعه لكم

ي حينها.
سندفع لكم قيمة البوليصة السارية �ن
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جـ-5  تغيير البوليصة

جـ-5-1  تخفيض الأقساط العادية
جـ-5-1-1  يحق لكم توجيه الطلب إلينا لخفض 

ي إبداء الموافقة من 
مبلغ الأقساط العادية. �ن

ي سداد الأقساط العادية 
طرفنا، فستبدأون �ن

المخفضة اعتباًرا من الذكرى القادمة لتاريخ بدء 
ن عليكم مخاطبتنا عىل العنوان  البوليصة. ويتع�ي

ي البند د-21 قبل 28 يوًما عىل الأقل من 
الوارد �ن

ذكرى تاريخ بدء البوليصة المراد تطبيق الخفض 
اعتباًرا منه.

ز جـ-5-2  الخيار المضمون لقابلية التأم�ي
جـ-5-2-1  إذا نص جدول البوليصة الخاصة بكم 

عىل جواز �يان مبدأ الخيار المضمون لقابلية 
، فإن ذلك يش�ي إىل قبول البوليصة  ن التأم�ي

ي قدرتكم عىل 
بموجب الأحكام القياسية، ما يع�ن

زيادة التغطية الأساسية عىل الحياة إذا ما كانت 
ن 18 و 55  اوح ما ب�ي ن عىل حياتهم ت�ت أعمار الُمؤمَّ

ط تقديم أدلة ُمرضية لنا، وذلك بعد  عاًما ب�ش
وقوع الأحداث التالية:

جـ-5-2-2  الزواج

يمكنكم زيادة التغطية مرة واحدة عىل أن الحد 
الأقص للزيادة يظل محدوًدا بالمبالغ التالية 

)أيهما أقل(:

أ(  نصف المستوى الحاىلي للتغطية، أو 

. ب(  ح�ت 75,000 دولر أمريكي

ي طفل
جـ-5-2-3  ولدة أو تب�ن

ن عىل أن الحد  يمكنكم زيادة التغطية مرت�ي
ي كل حدث 

الأقص للزيادة يظل محدوًدا �ن
بالمبالغ التالية )أيهما أقل(:

أ(  ربع التغطية الحالية، أو 

. ب(  ح�ت 37,500 دولر أمريكي

جـ-5-2-4  ستكون زيادة التغطية:

ن عىل  أ(  وفًقا لالأحكام السارية عىل الُمؤمَّ
ي تاريخ بدء 

ي تم تطبيقها �ن
ي وال�ت

حياته المع�ن
ي أي إعادة �يان لحقة 

التغطية الأصىلي أو �ن
بموجب البند جـ-3-4، و

ب(  بمدة ل تزيد عن المدة المتبقية للتغطية 
الأصلية ول تقل عن الحد الأد�ن الذي نقدمه 

ي حال ما إذا 
ي حينها. و�ن

لتلك التغطية �ن
كانت المدة المتبقية للتغطية الأصلية تقل 

عن الحد الأد�ن للمدة، فلن تتمكنون من 
استخدام هذا الخيار، و 

ضافية للتغطية  ات الإ ن جـ(  تتضمن نفس الم�ي
الأصلية.

ن الخاص  جـ-2-5  سوف نحتسب قسط التأم�ي
: بكم للتغطية الجديدة بناًء عىل ما يىلي

ي تاريخ 
ي تم اعتمادها �ن

وط الكتتاب ال�ت أ(  �ش
بدء التغطية الأصلية أو عند أي إعادة �يان 

لحقة بموجب البند جـ-3-4، و

ي تاريخ الزيادة 
ن عىل حياته �ن ب(  عمر الُمؤمَّ

ي بداية التغطية، و
�ن

جـ(  أسعار الأقساط وكلفة البوليصة )يرجى 
ي 

ي تاريخ بدء الزيادة �ن
مراجعة البند د-1( �ن

التغطية.

جـ-5-3  تغي�ي البوليصة من طرفكم بطرق 
أخرى

جـ-5-3-1  يمكنكم توجيه الطلب إلينا لتغي�ي 
ي أي وقت بعد 

البوليصة بأي أشكال أخرى و�ن
ن عىل تاريخ بدء البوليصة. عىل  انقضاء سنت�ي

سبيل المثال قد تحتاجون إضافة تغطية جديدة 
أو تقليل نطاق تغطية قائمة، مع مراعاة أنه قد 

ن عىل حياته بتقديم أدلة  يلزمنا مطالبة الُمؤمَّ
طبية جديدة. وسوف نبلغكم بما هو مطلوب 

حال إبالغنا بالتغي�ي المطلوب إدخاله عىل 
البوليصة من طرفكم.

جـ-5-4  الحد الأقىص للتغطية
ي حال وجود بوالص متعددة تم 

جـ-5-4-1  �ن
ن عىل حياته، فإن  اكتتابها عىل نفس الُمؤمَّ

المبلغ الإجماىلي لكل نوع من التغطية المقدمة 
من كل بوليصة ل يمكن أن يتجاوز الحد الأقص 

للمستوى الذي وضعناه لكل نوع من التغطية.

جـ-5-5  أسعار رصف العمالت
جـ-5-5-1  يجب سداد أقساط البوليصة بنفس 

ي تم إصدار البوليصة بها. كما سيتم 
العملة ال�ت

احتساب وسداد جميع المنافع المستحقة 
بموجب البوليصة بتلك العملة.
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د-1  األعباء

د-1-1  سيتم خصم رسم صيانة بقيمة 7.50 دولر 
ي بيع الوحدات كما 

أمريكي شهريًا لتغطية التأخ�ي �ن
ي البند جـ-4-2-2. وسيتم رفع الرسم 

هو موضح �ن
ي التاريخ السنوي لبدء البوليصة تماشًيا مع 

سنويًا �ن
مؤ�ش مان لأسعار البيع بالتجزئة.

د-1-2  سيتم خصم رسم بوليصة بقيمة 
تعادل 0.25% سنويًا من قيمة البوليصة لتغطية 

المتأخرات بشكل ربع سنوي من خالل بيع 
ي البند جـ-2-2-4. 

الوحدات، كما هو موضح �ن

د-1-3  سنقوم شهريًا بخصم كلفة تقديم 
ي 

ن �ن المنافع والتغطيات التأمينية كما هو مب�ي
جدول البوليصة الخاصة بكم ومستوى النفقات 

لدينا فيما يتعلق بالبوليصة الخاصة بكم. 
وسيتم دفع هذه الكلف والنفقات من خالل بيع 

ي البند جـ-2-2-4.
الوحدات، كما هو موضح �ن

ة انعدام التخصيص الموضحة  د-1-4  خالل ف�ت
ي البند جـ-3-2، سيتم التعامل مع الأعباء 

�ن
المختصة من البوليصة من جانبنا باعتبارها 

ي تقليله عند قيامكم 
، والذي سنبدأ �ن ي رصيد سل�ب

ة انعدام  بسداد الأقساط العادية فور انقضاء ف�ت
التخصيص.

ي تغي�ي أي من الأعباء 
د-1-5  نحتفظ بالحق �ن

ت تكاليف  ي حال تغ�ي
المذكورة أعاله، وذلك �ن

نم بإبالغكم  توف�ي التغطية والمنافع. وسوف نل�ت
ة ل تقل عن شهرين  بموجب إشعار خطي بف�ت

)2( قبل تطبيق أي تغي�ي من هذا القبيل.

د-1-6  رسم إدارة الصندوق
سيقوم مدير الصندوق بخصم رسم سنوي 

ة تسع�ي  دارة. وسيتم السماح بذلك خالل ف�ت لالإ
الصناديق المنفردة، وذلك بالسعر المحدد من 
جانب مدير كل صندوق. وسوف يتباين الرسم 

تبًعا للصندوق الذي يقع عليه اختياركم، ويمكن 
الطالع عىل مزيد من التفاصيل من مستشاركم 

الماىلي أو من دليل صندوق الحماية والذي 
سيتم تحديثه أولً بأول.

د-2  قيمة البوليصة

ي جميع 
د-2-1  عند معرفة قيمة الوحدة �ن

ي تم استثمار أقساطكم التأمينية 
الصناديق ال�ت

فيها، فسنتمكن عندها من حساب قيمة 

البوليصة الخاصة بكم. ويتم ذلك عن طريق 
ي 

ب عدد الوحدات المملوكة من جانبكم �ن رصن
ي ذلك 

كل صندوق بالقيمة الأحدث للوحدة �ن
الصندوق. 

د-2-2  نحتسب قيمة البوليصة الخاصة بكم بعد 
ن علينا  إبالغنا بتقديم مطالبة، وذلك عندما يتع�ي

تسديد دفعة إليكم، أو عند تحصيل رسوم، 
أو عند حساب التقييمات أو إصدار القوائم 

ورة  ي أي وقت آخر نرى فيه رصن
السنوية و�ن

لحساب قيمة البوليصة.

د-3  الحد األدنى لقيمة البوليصة

د-3-1  إذا هبطت قيمة البوليصة إىل ما دون 
الحد الأد�ن لقيمة البوليصة بعد أك�ش من ثالث 
سنوات من بدء البوليصة، فيجوز لنا أن ندفع 

لكم قيمة البوليصة الخاصة بكم. عندها 
نم بسداد أي  يتم إلغاء البوليصة دون أن نل�ت

مدفوعات أخرى.

د-4 المخاطر

ترتبط الصناديق الداخلية والخارجية - عىل 
حٍد سواء - بدرجة ما من المخاطر. ولن نتحمل 

أي مسؤولية عن أداء أي من تلك الصناديق 
نم  المرتبطة بالبوليصة الخاصة بكم، كما لن نل�ت
ي قيمتها 

ي حال تد�ن
بأداء التعويض المقرر لكم �ن

ي حال مواجهة 
أو انعدامها من الأساس. و�ن

الجهة المختصة بتقديم الصندوق المرتبطة 
بالبوليصة الخاصة بكم صعوبات مالية أو تعذر 

اماتها لأي سبٍب كان، فسوف  ن عليها الوفاء بال�ت
تواجه البوليصة الخاصة بكم الخسارة.

د-5  مراجعة البوليصة

د-5-1  يمكننا أن نقوم بناًء عىل طلب منكم 
يطة مرور أك�ش من 5 سنوات عىل تاريخ بدء  )و�ش

ي أي وقت آخر نرى 
البوليصة الخاصة بكم( و�ن

ورة لذلك بمراجعة استدامة التغطية  فيه رصن
ي تقدمها البوليصة الخاصة بكم.

والفوائد ال�ت

د-6  إشعارات تحويل ملكية 
البوليصة

ي حال عمدتم إىل تحويل أي من حقوقكم 
د-6  �ن

القانونية المستحقة بموجب البوليصة إىل شخص 
آخر، فمن الواجب أن نطلع عىل إشعار تحويل 

شعار  هذا الحق. ويجب أن يتم إرسال هذا الإ
ي البند د-21. ويجوز 

إىل العنوان الموضح �ن
. تخصيص البوليصة بكامل قيمتها فقط ل غ�ي

داد البوليصة الخاصة  د-6-2  يمكن إعادة اس�ت
بكم أو تحويلها إىل أي شخص آخر، رهًنا بتلقينا 

تعليمات مكتوبة من الشخص أو الجهة الذي 
تم تحويل البوليصة إليها، وبما يفيد بقيامهم 

ن كامل البوليصة. بإعادة تعي�ي

د-7  االنتحار

ي حال نشوء أي مطالبة للحصول عىل 
د-7-1  �ن

منفعة بسبب النتحار أو محاولة النتحار من 
ن عىل حياته )سواًء كان عاقالً أو  جانب الُمؤمَّ
ي ذلك الوقت( خالل سنة من تاريخ 

مختالً �ن
البدء أو خالل سنة من تاريخ إعادة ال�يان 
ي البند جـ-3-4، فسيقترص 

وفًقا لما موضح �ن
المبلغ المستحق عىل أي مطالبة وعىل جميع 
ي ذلك 

المنافع الواجبة عىل قيمة البوليصة �ن
الوقت.

ي حال نشوء أي مطالبة للحصول عىل 
د-7-2  �ن

منفعة بسبب النتحار أو محاولة النتحار من 
جانب المؤمن عىل حياته )سواًء كان عاقالً أو 
ي ذلك الوقت( خالل سنة من 

ناقًصا للرشد �ن
تاريخ زيادة مستوى التغطية عىل المؤمن عىل 

، فسيقترص المبلغ المستحق عىل  ي
حياته المع�ن

أي مطالبة وجميع المنافع الواجبة عىل قيمة 
ي ذلك الوقت.

البوليصة �ن

د-9  عدم القابلية لالعتراض

د-9-1  لن نتعرض عىل أي مطالبة بمنفعة 
يتم التقدم بها من الشخص أو الأشخاص 

ن وفًقا لالأصول القانونية لتقديم مثل  المؤهل�ي
فصاح عن  هذه المطالبة إل بسبب عدم الإ

المعلومات أو تحريفها.

د-10  األعمال الجرمية

د-10-1  إذا نشأت أي مطالبة للحصول عىل منفعة 
ة لأي فعل يُقدم  ة أو غ�ي مبا�ش كنتيجة مبا�ش

ن عىل حياته بشكل متعمد وبطريقة  عليه الُمؤمَّ
ي 

تنطوي عىل انتهاك جسيم للقانون الساري �ن
، عندها لن يكون من مبلغ  ي

اختصاص قضا�أ
مستحق الدفع بموجب هذه البوليصة فيما يتعلق 

بهذه المطالبة.

الجزء "د" االحكام والشروط العامة
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د-11  الحدود الزمنية للمطالبات

ي غضون 
د-11-1  ينبغي تقديم جميع المطالبات �ن

6 أشهر من حصول الحدث الذي يتم تقديم 
ي غضون 

ي حال عدم إعالمنا �ن
المطالبة بشأنه. و�ن

هذا الوقت، فقد يؤدي ذلك إىل قيامنا برفض دفع 
المطالبة.

د-12  التقدير االستنتسابي

ي 
د-12-1  يخضع قبول أي زيادات أو تخفيضات �ن
قيمة الأقساط أو المنافع لموافقتنا المبنية عىل 
وط  ، ورهًنا بالأحكام وال�ش ي تقديرنا الستنتسا�ب

ي حينها.
السارية �ن

د-13  المعامالت االستثنائية

د-13-1  نحتفظ بحق استقطاع قيمة تكاليف أي 
ي 

معامالت استثنائية قد يتم طلبها من طرفكم. و�ن
حال إقدامنا عىل هذا الإجراء، فسنوافيكم بإشعار 
خطي قبل استقطاع مثل هذه الكلفة من البوليصة 

الخاصة بكم.

د-14  العقد

كة  ن �ش م بينكم وب�ي د-14-1  يتألف العقد الم�ب
ي ليمتد من هذه 

آر إل 360 إنشورنس كومب�ن
وط، بصيغته المعدلة من وقت  الأحكام وال�ش
لآخر، واستمارة الطلب، وكل جدول للبوليصة 

نقدمه لكم ويش�ي إىل تفاصيل البوليصة لخطة 
ات  ن عىل الحياة – لبنان وأي تظه�ي التأم�ي

ي قدمنا 
ات الرئيسية والوثيقة ال�ت ن عليها، والم�ي

ها  إليكم، والمثال التوضيحي الموّقع عليه من 
ي حال وجود تعارض 

طرفكم ودليل الستثمار. �ن
ي هذه الوثيقة 

وط المنصوص عليها �ن ن ال�ش ب�ي
ي جدول 

وط المنصوص عليها �ن وأي من ال�ش
ي 

البوليصة، فسوف تسود الأحكام المعينة �ن
جدول البوليصة الخاصة بكم.

د-14  تقديم معلومات خاطئة

ي وقت 
د-14-1  إذا بلغنا معلومات من طرفكم �ن

ائكم البوليصة واتضح عدم صحتها بشأن  �ش
ي حال عدم إفشاء 

ن عىل حياته، أو �ن الُمؤمَّ
معلومات هامة لنا، فيحق لنا مطالبتكم بتغي�ي 
ي تدفعونها إلينا، كما يحق لنا 

مبلغ الأقساط ال�ت
تقليل المبلغ الذي سنؤديه لتغطية المطالبات 
ي البند 

إىل ما دون المستوى المنصوص عليه �ن

"ب" من هذا الكتيب، ويحق لنا أيًضا إلغاء 
البوليصة الخاصة بكم.

د-16  تغيير الوظيفة أو فقدانها

ن  د-16-1  إذا كانت منفعة التنازل عن قسط التأم�ي
ي جدول البوليصة، فسيكون عليكم إبالغنا 

مبّينة �ن
ي حال قيام المؤمن عىل حياته الأول )كما هو 

�ن
ي جدول البوليصة الخاصة بكم( بتغ�ي 

موضح �ن
وظيفته أو بات عاطالً عن العمل.

ي حال تلقينا إخطاًرا يفيد بتغي�ي وظيفة 
د-16-2  �ن

المؤمن عىل حياته الأول، فسيحق لنا بناًء عىل 
: ي تقديرنا الستنتسا�ب

أ(  تسجيل الوظيفة الجديدة باعتبارها 
الوظيفة الحالية للمؤمن عىل حياته الأول 

لأغراض البوليصة الخاصة بكم، أو

ب( تسجيل الوظيفة الجديدة للمؤمن 
عىل حياته الأول باعتبارها الوظيفة الحالية 

وط  لأغراض البوليصة الخاصة بكم رهًنا بال�ش
ن علينا  ي هذه الحالة سيتع�ي

ي نحددها. و�ن
ال�ت

ة  ي غضون الف�ت
ي �ن موافاتكم بإخطار كتا�ب

وط، وإل  المحددة من طرفنا بقبول تلك ال�ش
فسيتم إسقاط منفعة التنازل عن أقساط 

، أو ن التأم�ي

جـ(  رفض تسجيل الوظيفة الجديدة 
باعتبارها الوظيفة الحالية للمؤمن عىل حياته 
الأول، وذلك إذا كانت هذه الوظيفة شديدة 
ي هذه الحالة 

الخطورة وغ�ي مقبولة منا، و�ن
سيتم إسقاط منفعة التنازل عن قسط 

. ن التأم�ي

د-16  القوة القاهرة

تب علينا أي مسؤولية قانونية  د-16-1  لن ت�ت
ي حال لم نتمكن من إنفاذ 

بموجب العقد �ن
موجباتنا بسبب أي حدث طارئ خارج عن 
ي ذلك، عىل سبيل المثال ل 

سيطرتها )بما �ن
الحرص، أي أحداث تندرج تحت بند القضاء 
والقدر، حرب، حالة طوارئ وطنية، حريق، 

اب، حركة عّمالية(. فيضان، إرصن

أ(  أي فعل من أفعال القضاء والقدر

ب(  الوباء الشامل

جـ( الحرب

د( حالت الطوارئ عىل مستوى البالد

هـ( الحرائق

و( الفيضانات

اب ز( الإرصن

حـ( التحركات العمالية

د-17  التغييرات على البوليصة

د-17-1  لقد أصدرنا هذه البوليصة عىل أساس 
فهمنا لقانون جزيرة مان الحاىلي من حيث صلته 

بنا، والأصول التابعة لنا، وأنشطة الستثمار لدينا 
يبية المعمول بها. ن والأنظمة الرصن وجميع القوان�ي

د-17-2  يحق لنا أن نطلب – بناء عىل استشارة 
اكتوارية مهنية – إنهاء البوليصة بالكامل، كما 

وط  يحق لنا إجراء تعديالت معينة عىل ال�ش
ي حدود المعقول 

اءى لنا �ن والأحكام وفًقا لما ي�ت
وط والأحكام أو الوفاء بأي  لتطبيق ال�ش

ها من  اطات قانونية أو تنظيمية أو غ�ي اش�ت
ي ت�ي علينا أو عىل 

اطات الأخرى ال�ت الش�ت
: البوليصة أو عليكم كنتيجة لما يىلي

أ(  أي تغي�ي )يتم استحداثه أو تفعيله أو 
اطات الرسمية  احه( عىل أي من هذه الش�ت اق�ت

ي 
ها، أو تغي�ي �ن القانونية أو التنظيمية أو غ�ي

اطات أو  تفس�ي أو تطبيق أي من هذه الش�ت
المتثال لأي طلب من أي حكومة أو وكالة أو 

هيئة قانونية أو تنظيمية، أو

ي الساري عىل  ي�ب ب(  إذا ما تغ�ي الأساس الرصن
البوليصة، أو

جـ(  إذا طرأ أي تغي�ي آخر عىل الظروف بما 
ي نتحملها لمتابعة العمل 

يزيد من الكلفة ال�ت
بالبوليصة أو بما يؤثر عىل قدرتنا عىل الوفاء 

ي إطار البوليصة.
اماتنا �ن ن بال�ت

ن  كة لبوليصة تأم�ي ي حال إنهاء ال�ش
د-17-3  �ن

نتيجة لالأحكام السابقة، فسيتم اعتبار أنكم 
تقدمتم بطلب لرصف القيمة النقدية للبوليصة 

بالكامل وفقا للمادة جـ-4-3 وسنسدد المبلغ لكم 
عىل هذا الأساس.

ضافة إىل ما تقدم، يجوز لنا الترصف  د-17-4 بالإ
بناًء عىل استشارة اكتوارية من جهة متخصصة 
وط والأحكام بأي شكل من الأشكال  لتغي�ي ال�ش

ي التغي�ي 
ورة أو رغبة �ن وفًقا لما نرى فيه رصن

من واقع الستشارة المقدمة وذلك بما يخدم 
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جهودنا لتسي�ي البوليصة.

د-18  الخصومات المصّرح بها

كة قانونًا أن تدفع أي  ي كان مفروًضا عىل ال�ش
�ز

مبلغ متعلق بالبوليصة لأية حكومة، أو مؤسسة 
ي ذلك الرسوم 

يعية أو تنظيمية )بما �ن أو جهة ت�ش
ن عىل  كة وفًقا لأنظمة التأم�ي المفروضة عىل ال�ش

ي جزيرة مان والخاصة بتعويضات حامىلي 
الحياة �ن

كة أن تحسم  البوالص لعام 1991(، يمكن لل�ش
المبلغ الواجب دفعه من البوليصة من خالل إلغاء 

هذه الوحدات.

د-20  القانون المطّبق

ي أحكامها 
د-20-1  تخضع هذه البوليصة �ن

، وتختص المحاكم  ي
وصيغتها للقانون اللبنا�ن

ي 
اللبنانية بحق الختصاص الحرصي للنظر �ن

جميع المنازعات.

د-20 حماية البيانات

ي 
د-20-1 من الوارد أن تتم مشاركة البيانات ال�ت

كة – حال سمح القانون  تتولون تقديمها إىل ال�ش
كات الأخرى داخل مجموعة  بذلك – مع ال�ش

كة وخارجها، فضالً عن الشخاص الذين  ال�ش
ينوبون عنها. ومن الوارد أن يتم نقل البيانات 

والمعلومات المتعلقة بكم خارج حدود جزيرة 
كة إىل تقديمها إىل  مان، كما قد تضطر ال�ش

ي تخضع لها أو 
الجهات الرقابية أو الحكومة ال�ت

أي شخص آخر يفرض عليه القانون ذلك. 

كة آر إل 360° بياناتكم  د-20-2  سوف تستعمل �ش
دارة بوليصتكم والحؤول دون  ومعلوماتكم لإ

ن وإجراء أبحاث السوق  الجرائم ومالحقة المجرم�ي
كة دائًما عىل أن  والإحصاءات. كما ستحرص ال�ش

يقترص النتفاع بالبيانات والمعلومات الخاصة 
ي يسمح بها القانون. 

بكم عىل السبل ال�ت

ي 
د-21-3  يتيح لكم قانون حماية البيانات �ن

جزيرة مان لعام 2002 استالم نسخة من البيانات 
كة بشأنكم،  ي تحتفظ بها ال�ش

والمعلومات ال�ت
وذلك مقابل رسم رمزي.

د-21-4  لالطالع عىل مزيد من المعلومات، 
 Data : كة عىل العنوان التاىلي يرجى مخاطبة ال�ش

 House, RL360 ,°Protection Officer, RL360
 2SP, Cooil Road, Douglas, Isle of Man, IM2

.British Isles

د-21  تفاصيل االتصال

اد  آر إل 360°، برج الغزال، الطابق 8، اوتوس�ت
فية، التباريس، لبنان فؤاد شهاب، الأ�ش

 هاتف 44 +  )1(202 183
)قد يتم تسجيل المكالمات الهاتفية(

lebanonservice@rl360.com ي
و�ن بريد إلك�ت

د-22  حقوق الغير

د-22-1  ل يوجد بند من بنود هذه البوليصة 
واجب التنفيذ بموجب قانون العقود الصادر 

( من ِقبل شخص  عام 2001 )بشأن حقوق الغ�ي
ي هذا العقد، إل أن ذلك ل يؤثر عىل 

ليس طرًفا �ن
أي حق أو تعويض للغ�ي قد يكون قائًما أو متاًحا 

بموجب أي قناة أخرى إل بموجب هذا القانون.

د-23  الضرائب 

كة آر إل 360° المسؤولية عن أي  لن تتحمل �ش
ي قد ينشأ بشأن استثماركم معنا  ي�ب ام رصن ن ال�ت

قامة أو المواطنة الحاىلي )أو  نتيجة لبلد الإ
ي قد 

(، أو كنتيجة لأي معامالت ال�ت المستقبىلي
توعزون لنا القيام بها.
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حادث
ًة عن وسائل خارجية  إصابة جسدية تنتج مبا�ش

عنيفة وواضحة ومقصودة.

منفعة الموت المفاجئ
ي البند ب-3 من هذه 

المنفعة الموضحة �ن
الوثيقة.

القضاء والقدر
أي نوع من الوقائع أو الأحداث أو المجريات 
ي تتكشف نتيجة لأسباب طبيعية. ويمكن 

وال�ت
أن تشمل هذه الوقائع الزلزل، والعواصف، 

، والزوابع. والأعاص�ي

أنشطة الحياة اليومية 
ي كالً من العنارص التالية:

تع�ن

التنقل وقابلية الحركة – القدرة عىل التنقل من 
غرفة إىل غرفة مجاورة أو من جهة من الغرفة إىل 
جهة أخرى، أو الدخول إىل والخروج من ال�ير 
أو الجلوس والقيام عن كرسي دون الحاجة إىل 

مساعدة شخص آخر:

رادي بوظائف  الحتباس – القدرة عىل التحكم الإ
الأمعاء والمثانة كالمحافظة عىل النظافة الذاتية؛

ورية  اللبس – ارتداء وخلع جميع المالبس الرصن
دون الحاجة إىل مساعدة شخص آخر.

استخدام الحمام – الدخول والخروج من 
الحمام، التنقل إىل داخل وخارج الحمام، 

ها من الأفعال المرتبطة بالنظافة الذاتية؛ و وغ�ي

تناول الطعام – جميع المهام المتعلقة بتناول 
الطعام عندما يصبح جاهًزا.

شخص بالغ
شخص يتعدى عمره 18 عاًما.

تغطية السفر جًوا
ي البند ب-4 من هذه 

المنفعة الموضحة �ن
الوثيقة.

يدز الإ
لأغراض هذه البوليصة، سيتم اعتماد تعريف 

متالزمة نقص المناعة المكتسبة الُمستخَدم من 
ي وقت تقديم 

جانب منظمة الصحة العالمية �ن
المطالبة.

حادث جوي

ن عىل حياته كراكب  حادث يقع أثناء سفر الُمؤمَّ
ن طائرة تتعرض إىل حادث  مقابل أجرة عىل م�ت

تحطم طائرة غ�ي مقصود، وتكون من النوع 
ان تجارية  كة ط�ي الذي يتم تشغيله من ِقبل �ش

تسافر عىل مسار ُمجّدول أو ع�ب مسار تديره 
كة مختصة بخدمات النقل الجوي الخصوصي  �ش

)الشارتر( وتط�ي من وإىل مطارات مسّجلة.

ز طالب التأم�ي
ي الشخص أو الأشخاص الذين يتقدمون 

يع�ن
ن عىل الحياة –  ي خطة التأم�ي

اك �ن بطلب لالش�ت
لبنان.

استمارة الطلب
كة  وهي استمارة الطلب المقبولة من طرف ال�ش

ي تشكل جزًءا من عقدكم معنا.
وال�ت

منفعة أو تغطية
ن بشكل  يمكن استخدام هذين المصطلح�ي
ء، أي  ي

ان فعلًيا إىل نفس ال�ش ، ويش�ي تبادىلي
ي 

المنفعة أو التغطية المنصوص عليها �ن
البوليصة أو البوالص الخاصة بكم كما هو 

ي البند "ب".
موضح �ن

طفل
شخص يقل عمره عن 18 عاًما.

ة تغطية الأمراض الخط�ي
ي البند ب-2 من هذه 

المنفعة الموضحة �ن
الوثيقة.

ة لالأطفال تغطية الأمراض الخط�ي
ي البند ب-7 من هذه 

المنفعة الموضحة �ن
الوثيقة.

العجز
ط )إذا  العجز الإجماىلي والدائم- لأغراض هذا ال�ش
ي دون سن الخامسة 

ن عىل حياته المع�ن كان الُمؤمَّ
ي الوقت الذي يعت�ب فيه 

ن )65( من عمره �ن والست�ي
العجز قد بدأ بموجب هذه البوليصة(، يجب أن 
ن عىل حياته )من  ي عىل الُمؤمَّ يصُدر تصديق ط�ب
كة(،  جانب طبيب مختص معتمد من جانب ال�ش

ي 
ن عىل حياته المع�ن ثبات عدم قدرة الُمؤمَّ لإ

عىل مزاولة أي نشاط عىل الإطالق لقاء كسب أو 
مكافأة.

ن عىل حياته  الرعاية طويلة الأجل - إذا كان الُمؤمَّ
ن )65( عاًما –  ي فوق سن الخامسة والست�ي

المع�ن

ولأغراض هذه البوليصة – اعت�ب فيه العجز قد 
بدأ، )يرجى الرجوع إىل تعريف "الحالة المعنية" 
ن  صابة بعجز دائم للُمؤمَّ أدناه( –المؤدي إىل الإ
عىل حياته بما يُقعده عن أداء ما ل يقل عن 3 

من أنشطة الحياة اليومية سواء مع أو بدون 
استخدام المعدات الميكانيكية و الأجهزة الخاصة 
ها من الوسائل المساعدة والتعديالت عىل  أو غ�ي

الستخدام لالأشخاص ذوي الحتياجات الخاصة. 

ي
سبب مستث�ز

ي جدول البوليصة الخاصة 
ن �ن

َّ سبب محدد ومب�ي
وط التغطية. بكم، والذي يحد من �ش

الأسباب الُمستِبعدة
عندما ينُتج الحدث المؤدي إىل تقديم مطالبة 

بموجب البوليصة:

صابة قد ألحقها بنفسه أو  أ(  عن أو نتيجة لإ
ن عىل  بأي طريقة كان قد تسبب بها الُمؤمَّ

ي أو مالك العقد عمًدا، أو
حياته المع�ن

ب(  نتيجة لستهالك الكحول المفرط من قبل 
ي أو لتناوله السموم 

ن عىل حياته المع�ن الُمؤمَّ
أو المخدرات باستثناء الوصفات المعطاة عن 

ي مؤهل؛ أو معالج ط�ب

ي 
ن عىل حياته �ن جـ( نتيجة لمشاركة الُمؤمَّ

ي ذلك )دون 
رياضة أو مطاردة خطرة، بما �ن

( تسّلق الجبال،  الحد من عمومية ما يىلي
الغطس تحت الماء، سباقات ال�عة عىل 

أنواعها، الهبوط بالمظلة أو أي شكل من أشكال 
ن  ان باستثناء السفر كمسافر عىل م�ت الط�ي

ان  كة ط�ي خطوط منتظمة مدارة من قبل �ش
ن طائرة من وإىل  معتمدة والتنقل عىل م�ت

مطارات معتمدة؛ أو

ة لتورط المؤّمن عىل حياته  د( كنتيجة مبا�ش
ي إحدى الحروب، 

بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش �ن
أو أعمال الغزو، أو اعتداءات الجيوش 

الأجنبية، أو الأعمال العدائية، أو ما شابه 
العمليات الحربية )سواًء أكانت الحرب 

قد أعلنت أم ل(، أو الحرب الأهلية، أو 
ي يتخذ شكل الثورة  التمرّد، أو اضطراب شع�ب

الشعبية، أو ثورة عسكرية، أو عصيان، أو 
تمرد، أو أعمال شغب، أو غصب للسلطة 

من قبل الجيش، أو أي عمل من جانب 
أي شخص يعمل لحساب أو له عالقة بأي 

طاحة  ة وبشكل ناشط لالإ منظمة تعمل مبا�ش
بأية حكومة أو هيئة أو قوة حاكمة أو التأث�ي 

الجزء "هـ" تعاريف الكلمات التي نستخدمها
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رهاب أو العنف؛ أو عليها، أو أعمال الإ

هـ( نتيجة للتورط المبا�ش أو غ�ي المبا�ش 
ي أو مالك العقد 

ن عىل حياته المع�ن للُمؤمَّ
وع لـ واستعمال أو  نتاج غ�ي الم�ش ي الإ

�ن
تجار بالمخدرات،  إساءة استعمال و/أو الإ

أو الكيمائيات، أو أية مواد خاضعة للرقابة 
وعة من قبل أي حكومة  ة غ�ي م�ش أو معت�ب
أو سلطة أخرى ذات صالحية فيما يختص 

باستعمال هذه المخدرات، أو الكيمائيات، أو 
المواد عىل نطاق أي سلطة معنية؛ أو 

ي 
و( نتيجة للتورط المبا�ش أو غ�ي المبا�ش �ن

وعة  نشاطات ذات طبيعة إجرامية أو غ�ي م�ش
ن عىل حياته  سواًء أكانت مرتكبة من ِقبل الُمؤمَّ

اك مع أشخاص آخرين؛ أو  بمفرده أو بالش�ت

ن عىل حياته  ز( بـ، أو نتيجة عدم لجوء الُمؤمَّ
ي قد  إىل استشارة طبيب أو متابعة عالج ط�ب

نصحه به طبيب.

حـ( كنتيجة لعنف مبا�ش أو غ�ي مبا�ش 
بما يشمل، عىل سبيل المثال ل الحرص 

ي من جانب 
يذاء البد�ن ، الختطاف، أو الإ

شخص آخر أو أمر تكليف بالعتداء، أو 
ن عىل  الجريمة، أو شابه ذلك بحق المؤمَّ

حياته، أو الختناق، أو الشنق، أو التسمم، 
أو استنشاق الغازات أو الأبخرة، سواًء تم 

ذلك بشكل طوعي أو غ�ي طوعي.

صناديق خارجية
صندوق يديره مدير صندوق آخر بخالف 

كة لالستثمار عن  كة، والذي تطرحه ال�ش ال�ش
طريق البوليصة من وقت لآخر. ويتحدد عدد 

ي أي وقت 
وأنواع الصناديق الخارجية المطروحة �ن

كة آر إل 360. للتقدير المطلق ل�ش

صندوق
 ، ي

ي دليل الستثمار الحما�أ
وهو صندوق ُمدرج �ن

أو أي صندوق آخر قد نطرحه.

ز خيار ضمان القابلية للتأم�ي
ن لتغطية الحياة  القدرة عىل زيادة مبلغ التأم�ي

ي 
الأساسية بمبالغ محددة تتعلق بأحداث معينة �ن

ي كما هو 
ورة لإجراء اكتتاب إضا�ن الحياة، دون رصن

ي قسم جـ-2-5.
موضح �ن

HIV
ية. وس نقص المناعة الب�ش ف�ي

الوطن الأم
بلد بخالف البلد الذي يموت فيه المؤمن عىل 
ن والذي يتم نقل جثمان المؤمن  حياته المع�ي

عىل حياته إليه.

متعرس مالًيا
اماتها. ن كة عن الوفاء بال�ت عندما تعجز �ش

ل شفاء منه 
أي حالة طبية ل يمكن تحسينها منطقًيا عن 

ي 
ي و/أو العمليات الجراحية �ن طريق العالج الط�ب

وقت المطالبة.

ن  كة عىل الحياة عند كال وفاة المؤمَّ تغطية مش�ت
عليهما

انظر البند "ب" لالطالع عىل التعريف والنطاق.

ن  كة عىل الحياة عند وفاة أول ُمؤمَّ تغطية مش�ت
عىل حياته

انظر البند "ب" لالطالع عىل التعريف والنطاق.

ن  كة عىل الحياة عند وفاة آخر ُمؤمَّ تغطية مش�ت
عىل حياته

انظر البند "ب" لالطالع عىل التعريف والنطاق.

ي
صندوق إيداع لبنا�ز

صندوق داخىلي مرتبطة وديعة نقدية مودعة لدى 
كة  ي لبنان والذي تختاره ال�ش

مرصف يقع مقره �ن
من وقت لآخر.

ن عىل حياته أو عىل حياتهم الُمؤمَّ
الشخص أو الأشخاص الذين تخضع حياتهم 
أو صحتهم للتغطية بموجب البوليصة. وترد 

ي جدول البوليصة الذي يحدد أيًضا 
التفاصيل �ن

المؤمن عىل حياته الأول.

القيمة الدنيا للبوليصة
ي أي وقت 

كة �ن أد�ن قيمة للبوليصة تسمح بها ال�ش
من الأوقات.

الوظيفة
تجارة المؤمن عىل حياته أو مهنته أو نوعية 

العمل الذي ينجزه من أجل الربح أو الأجر. ول 
تكون وظيفة محددة لدى أي صاحب عمل خاص 

ول ترتبط بمكان محدد.

مدفوعة القيمة
ي أنكم 

اعتبار البوليصة مدفوعة القيمة يع�ن
ستواصلون التمتع بتغطية البوليصة طالما ظلت 

قيمتها كافية لتغطية تكاليفنا.

دائم
متوقع أن يستمر طوال الحياة دون إمكانية 

تحسن، وبغض النظر عن موعد انتهاء التغطية 
ن عىل حياته. أو تقاعد الُمؤمَّ

مثال توضيحي شخىصي
حة بالستناد إىل قسط محدد.  ح المنافع المق�ت �ش

وهو عبارة عن مستند صادر عن نظام التحليل 
كة آر إل 360°، يتم تقديمه مع طلبكم  التابع ل�ش

. ويجب  ن ي التأم�ي ويتم التوقيع عليها من قبل طال�ب
ي يتم تقديمها 

أن تحتوي عىل نفس المعلومات ال�ت
عىل استمارة الطلب المرتبطة بها.

بوليصة / بوالص
 ) ن )واحدة كانت أو أك�ش ي بوليصة التأم�ي

وتع�ن
ي جدول البوليصة.

المنصوص عليها �ن

حامل البوليصة
ي 

ي صاحب أو أصحاب البوليصة المحددة �ن
يع�ن

ي منهم عىل قيد 
جدول البوليصة الوثيقة أو البا�ت

ي حال وجود أك�ش من حامل واحد( أو 
الحياة )�ن

ن  ي حالة عدم وجود باق�ي
ي حق التملك )�ن

ورثته �ن
عىل قيد الحياة(، أو الشخص المحولة إليه 

البوليصة إن ُوجد.

جدول الوثيقة
المستند الُمصدر لك عند تعرّض البوليصة 

للمخاطر. وهو يحدد بالتفصيل المنافع 
ن عىل حياته أو حياتهم،  والتغطية، والُمؤمَّ
وط والستثناءات المناسبة. والأقساط وال�ش

قيمة البوليصة
ي يتم 

قيمة البوليصة الخاصة بكم، وال�ت
ي البند 

تحديدها من جانبنا بنا كما هو موضح �ن
د-2 من هذه الوثيقة.

قسط 
مبلغ من المال متوجب دفعه إلينا من طرفكم 

ة  ، وبالوت�ي ن طوال مهلة دفع أقساط التأم�ي
ي جدول البوليصة.

المحددة �ن

ز تعليق دفع قسط التأم�ي
ن  ي يعّلق فيها دفع أقساط التأم�ي

ة ال�ت ي الف�ت
يع�ن

العادية وفًقا للبند جـ-3-5، وذلك رهًنا بموافقتنا. 
ة زمنية محددة وتخضع لمعاي�ي محددة. وهي ف�ت

التغطية الأساسية عىل الحياة
ي البند "ب" من هذه 

المنفعة الموضحة �ن
الوثيقة.

SPECIM
EN



15

دليل صندوق الحماية
ي 

دليلنا الذي يحدد تفاصيل الصناديق ال�ت
يمكنكم استثمار البوليصة فيها.

) ز )واحًدا كان أو أك�ش ّ الطفل الُمع�ي
ة لالأطفال  بالنسبة لتغطية الأمراض الخط�ي

ي البند ب-7 من هذه الوثيقة، 
المنصوص عليها �ن

: ي
ويع�ن

اوح عمره  أ( ولد طبيعي للمؤمن عىل حياته ي�ت
ن عام واحد )1( و)18( عاًما؛ ب�ي

ي من 
ب( أي طفل يتم تنبيه بشكل قانو�ن

اوح عمره  جانب المؤمن عىل حياته، والذين ي�ت
ن عام واحد )1( و 18 عاًما؛ و ما ب�ي

جـ( أي طفل يقيم مع المؤمن عىل حياته 
اوح عمره ما  ويعتمد عليه كعائل، والذين ي�ت

ن عام واحد )1( و 18 عاًما،  ب�ي

ي جدول البوليصة الخاصة 
والذي يظهر اسمه �ن

بكم.

الحالة المعنية
العمى – المستديم والذي ل شفاء منه

بصار إىل حد  خسارة دائمة ول رجعة فيها لالإ
أنه ح�ت عند اختباره بالوسائل المساعدة عىل 
بصار إىل 3 /60 أو أسوأ  بصار، يش�ي قياس الإ الإ
 " ن ن الأفضل باستخدام مخطط "سنيل�ي ي الع�ي

�ن
بصار. لقياس حدة الإ

الرسطان– باستثناء الحالت الأقل تقدًما

ن فاعل للتحكم  ن بنمو مم�ي أي ورم خبيث مم�ي
وانتشار الخاليا الخبيثة وغزو لالأنسجة.

تشمل كلمة ورم خبيث �طان الدم )اللوكيميا( 
و�طان الغدد الليمفاوية وال�قوم.

للتعريف أعاله، تكون الأنواع التالية مستثناة:

ي تصنف وفًقا لعلم 
• جميع أنواع ال�طان ال�ت

: الأنسجة بأي مما يىلي

• ما قبل الخبيثة

ية • غ�ي المست�ش

• ال�طان الموضعي

• أي حالة من ال�طان شبه الخبيث، أو

• وجود إمكانية متدنية للتطور إىل ورم 
خبيث.

وستات إل إذا صنفت وفًقا  • جميع أورام ال�ب
 Gleason لعلم الأنسجة بأنها سجلت عالمة

 TNM بأك�ش من 6 أو تقدمت عىل الأقل لـ
.T2N0MO تصنيف

•  �طان الدم الليمفاوي المزمن ما لم 
يُصنف وفًقا لعلم الأنسجة بوجود تقدم 

ي المرحلة "أ" وفًقا لنظام "بينيه" 
عىل الأقل �ن

.)Binet(

•  أي �طان جلد بخالف ورم القتامي الخبيث 
الذي تم تصنيفه بموجب علم الأنسجة عىل 

ة  اء يتعدى الب�ش ي حدوث است�ش
أنه قد تسبب �ن

)الطبقة الخارجية من الجلد(.

الغيبوبة – وتؤدي إىل ظهور أعراض مستديمة

حالة من فقدان الوعي دون وجود رد فعل 
للمؤثرات الخارجية أو الحتياجات الداخلية مما:

ة  •  يتطلب استخدام نظم دعم الحياة لف�ت
متواصلة تبلغ 96 ساعة عىل الأقل، و

ي مستديم مع  صابة بعجز عص�ب •  يؤدي إىل الإ
استمرار الأعراض ال�يرية.

: للتعريف أعاله، ل تشمل التغطية ما يىلي

الغيبوبة الناتجة عن فرط تعاطي الكحول أو 
المخدرات.

الصمم – المستديم والذي ل شفاء منه

الخسارة المستديمة دون شفاء يُرتجى لحاسة 
السمع لدرجة ترفع مستوى الخسارة إىل أك�ش من 
ي الأذن الأفضل 

ددات �ن ي جميع ال�ت
95 ديسيبل �ن

باستخدام تخطيط السمع المستند إىل نغمة 
صافية.

نوبة قلبية – بدرجة شدة معينة

موت عضلة القلب، وذلك بسبب عدم كفاية 
إمدادات الدم، الذي يؤدى إىل ظهور جميع 

صابة باحتشاء عضلة القلب  الأدلة التالية عىل الإ
الحاد:

•  الأعراض ال�يرية التقليدية )عىل سبيل 
ي الصدر(.

ن �ن المثال، ألم مم�ي

ي  ي التخطيط الكهر�ب
ة �ن ن ات جديدة مم�ي •  تغي�ي

للقلب.

نزيمات القلب أو  ن لإ •  الرتفاع المم�ي
ن المسّجل بالمستويات التالية أو  وبون�ي ال�ت

أعىل؛

ن T< 1.0 نانوغرام/مل •  تروبون�ي

•  AccuTnI< 0.5 نانوغرام/مل أو مستوى 
ن 1  وبون�ي معادل باستخدام أساليب ال�ت

الأخرى.

يجب أن يكشف الدليل عن إصابة واضحة 
باحتشاء عضلة القلب الحاد.

للتعريف أعاله، تكون الأنواع التالية مستثناة:

يان التاجي الحاد  •  المتالزمات الأخرى لل�ش
ي ذلك عىل سبيل المثال ل الحرص الذبحة 

بما �ن
الصدرية. 

قصوى الكىل – بحاجة إىل غسيل كلوي

ن  ي كل من الكليت�ي
ي مرحلة نهائية �ن

قصور مزمن و�ن
بما يعجزهما عن أداء وظائفهما، وبما يستلزم 

غسل الكىل بشكل منتظم.

فقدان الحياة المستقلة

يش�ي فقدان الحياة المستقلة من منظور كب�ي 
ن عىل  ن لدينا إىل أن الُمؤمَّ ن الطبي�ي المسؤول�ي

حياته:

1.  مصاب بعجز مستديم بسبب إعاقة 
ذهنية. لأغراض هذه الحالة، يش�ي مصطلح 

ن عىل حياته  عاقة الذهنية إىل أن الُمؤمَّ الإ
ي من:

يعا�ن

ي 
ي الدماغ أو إصابة �ن

• مرض عضوي �ن
ي المخ مما يؤثر 

الدماغ أو ورم حميد �ن
ن عىل حياته وقدرته عىل العقل  عىل الُمؤمَّ

والفهم، و

ي قدرته الذهنية إىل حد يستلزم 
• تدهور �ن

ن عىل حياته  اف المستمر عىل الُمؤمَّ �ش الإ
وتلقي المساعدة من شخص آخر، و

• إعاقة ذهنية ل يُرجى منها شفاء ودون 
وجود مجال معقول لحدوث أي تحسن 

ن عىل حياته. ي حالة الُمؤمَّ
يُرتجى �ن

أو

2.  العجز المستديم عن أداء ما ل يقل عن 3 
من أنشطة الحياة اليومية.
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مرض الأعصاب الحركية – والذي يؤدي إىل 
أعراض مستديمة

تشخيص مؤكد لداء العصبون الحركي من قبل 
مستشار أعصاب. يجب أن تكون هناك إعاقة 

�يرية مستديمة لوظيفة الحركة.

التصلب المتعدد - مع أعراض مستمرة

تشخيص قاطع لتصلب مضاعف معد من قبل 
صابة  ي علم الأعصاب. ويلزم إثبات الإ

مستشار �ن
ي الوظائف الحركية أو 

عاقة �ن بحالة قائمة من الإ
ي يلزم أن تكون قد استمرت لمدة 

الحسية، وال�ت
متصلة ل تقل عن 6 أشهر.

ي الأطراف – كىلي ول يُرجى الشفاء 
شلل �ز

منه>/687<

خسارة كاملة ول رجعة فيها لوظيفة العضالت 
عىل كامل أي زوج من الأطراف.

الغيبوبة – وتؤدي إىل ظهور أعراض مستديمة

موت أنسجة المخ بسبب عدم كفاية إمدادات 
الدم أو نزيف داخل الجمجمة مما أدى إىل عجز 

ي دائم مع أعراض �يرية مستمرة. عص�ب

للتعريف أعاله، تكون الأنواع التالية مستثناة:

•  نوبة نقص تروية عابرة.

ي أنسجة المخ أو الأوعية 
صابات �ن •  الإ

الدموية.

ي تغطي 20% من 
حروق من الدرجة الثالثة – ال�ت

مساحة سطح الجسم

ي تنطوي عىل إتالف أو تدم�ي الجلد 
الحروق ال�ت

بكامل عمقه وصولً إىل الأنسجة الكامنة وتغطية 
ل يقل عن 20% من مساحة سطح الجسم.

جراءات الطبية المعنية الإ
يان الأورطي – لعالج مرض جراحة ترقيع الرسش

الخضوع لعملية جراحية لعالج مرض مع 
استئصال وإجراء استبدال جراحي لجزء من 

يان الأورطي المريض باستخدام رُقعة.  ال�ش

يان  يان الأورطي" ال�ش يشمل مصطلح "ال�ش
ي دون التفريعات 

الأورطي الصدري والبط�ن

الخارجة منه.

للتعريف أعاله، تكون الأنواع التالية مستثناة:

•  أي عملية جراحية أخرى، عىل سبيل المثال 
إدخال الدعامات أو إصالح الأوعية الدموية 

من الداخل.

ي 
ي تتم بعد حدوث إصابة �ن

•  الجراحة ال�ت
يان الأورطي. ال�ش

يان التاجي – مع جراحة  ي للرسش فتح مجرى جان�ب
لتقسيم عظمة الصدر>/708<

الخضوع لعملية جراحية تتطلب إجراء "بضع 
القص" Sternotomy )عملية جراحية لتقسيم 

عظمة الصدر( بناء عىل نصيحة من خب�ي 
ي أمراض القلب لتصحيح تضيق أو 

استشاري �ن
ن التاجية باستخدام  اي�ي ي ال�ش

انسداد 1 أو أك�ش �ن
الطعوم اللتفافية. 

استبدال أو إصالح صمام القلب – مع إجراء 
جراحة لتقسيم عظمة الصدر

الخضوع لعملية جراحية تتطلب إجراء "بضع 
القص" Sternotomy )عملية جراحية لتقسيم 

عظمة الصدر( بناء عىل نصيحة من خب�ي 
ي أمراض القلب لستبدال أو إصالح 

استشاري �ن
واحد أو أك�ش من صمامات القلب. 

زرع عضو رئيسي

الخضوع لجراحة يتم فيها زرع نخاع العظم 
أو قلب، أو كلية، أو كبد، أو رئة، أو بنكرياس 

بأكمله.

للتعريف أعاله، ل تتم تغطية زرع أي أجهزة 
أخرى، أو أجزاء من الأعضاء والأنسجة، أو 

الخاليا.

عادة إىل الوطن الأم منفعة الإ
ي البند ب-5 من هذه 

المنفعة الموضحة �ن
الوثيقة.

مندوب
، أو  مندوب المبيعات، أو المستشار الماىلي

يك  ، أو وسيط أو وكيل أو �ش مستشار ماىلي داخىلي

تيبات الالزمة لتقديم طلب  لديكم توىل إجراء ال�ت
ن بالنيابة عنكم. كما قد يكون المندوب  التأم�ي
المتعامل معكم ممثاًل قانونًيا أو الوصي عىل 

أمالككم.

 RL360
ي ليمتد

آر إل360 إنشورنس كومب�ن

ز منفرد عىل الحياة تأم�ي
انظر البند "ب" لالطالع عىل التعريف والنطاق.

تاريخ البدء
ي جدول البوليصة 

تاريخ بدء البوليصة الموضح �ن
الخاصة بكم.

المهلة
ة زمنية محددة مسبًقا ومن المتوقع خاللها  ف�ت

ة زمنية محددة  ، وقد تكون ف�ت ن سداد أقساط التأم�ي
مسبًقا سيتم خاللها توف�ي المنفعة أو التغطية. 

تغطية الأمراض الخطرة محددة الأجل
ة كما هو موضح  تصنيف لتغطية الأمراض الخط�ي

ي البند ب-2-2-2 من هذا الكتيب.
�ن

ز عىل الحياة محددة الأجل تغطية التأم�ي
تصنيف للتغطية الأساسية عىل الحياة كما هو 

ي البند ب-1-2-2 من هذا الكتيب.
موضح �ن

وط الأحكام والرسش
ي هذه 

ي ترد �ن
وط والأحكام ال�ت ي لدينا ال�ش

يع�ن
وط وأحكام  الوثيقة، جنبا إىل جنب مع أي �ش
ي جدول البوليصة الخاصة 

إضافية المدرجة �ن
بكم، لأنها يمكن أن تعدل من قبل بنا ضمن 

البند د-18.

المرض المميت
ي حالة متقدمة أو 

مرض غ�ي قابل للشفاء �ن
متدهورة، وبموجب رأي استشاري متابع للحالة 

ن لدينا، فال يتجاوز  ن الطبي�ي وكب�ي المسؤول�ي
ن عىل حياته 12 شهًرا. متوسط   عمر الُمؤمَّ

غ�ي صالح للعمل
ن عىل حياته عىل  عدم القدرة المؤقتة للُمؤمَّ

ة أي وظيفة تناسب ذلك الشخص إىل حد  مبا�ش
ة. معقول عن طريق التدريب أو التعليم أو الخ�ب
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وحدات
ي ينقسم إليها الصندوق.

الوحدات ال�ت

ز ضمائر المتكلم�ي
ي ليمتد

آر إل360 إنشورنس كومب�ن

ز منفعة التنازل عن قسط التأم�ي
ي البند B6 من هذه الوثيقة.

المنفعة الموضحة �ن

عمل
العمل كمستخدم أو لحسابكم الخاص لمدة 16 

ي الأسبوع.
ساعة عىل الأقل �ن

ز  ضمائر المخاطب�ي
ي حالة عرض 

تش�ي إىل مالك أو مالك البوليصة، �ن
ي جدول البوليصة 

ن من أصحاب البوليصة �ن اثن�ي
الخاصة بكم.
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www.rl360.com

تقديم الحماية إليك حيث ال 
تسير الحياة وفًقا لخطة محددة.

RL360 Insurance Company Limited )Lebanon Branch(
ي ليمتد )فرع لبنان( 

كة آر إل 360 إنشورنس كومب�ن �ش

فية،  اد فؤاد شهاب، الأ�ش آر إل °360، برج الغزال، الطابق 8، اوتوس�ت

التباريس، لبنان

 هاتف 183/4 202 )1( 961+

 فاكس 159 202 )1( 961+

lebanonservice@rl360.com ي
و�ز بريد إلك�ت

وت بتاريخ 23 آذار 2012 برقم 1015174. ي السجل التجاري بب�ي
مسجلة �ن

ي 2011 تحت الرقم 
ين الثا�ن ي لبنان بتاريخ 29 ت�ش

ن �ن كات التأم�ي ي سجل �ش
مسجّلة �ن

. ن كات التأم�ي 250 و بما يخضع للقانون الحاكم ل�ش

 International House, Cooil Road, Douglas, Isle of Man, IM2 :المقر المسجل 

كة آر إل 360  ي جزيرة مان برقم 053002C. �ش
2SP, British Isles. مسجلة �ن

ي جزيرة مان.
ي ليمتد مرصح لها من قبل هيئة الخدمات المالية �ن

إنشورنس كومبا�ن
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