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تغطُح انمزكثح اِنُح VIP اعتُادٌ تأمُه ضذ جمُع انمخاطز خسارج كامهح

أضزار جسذَح .أ. د500000

وفقاث طبيت. أ. د2000

في حال انىفاة. أ. د10000

أضزار : انمسؤونُح انمذوُح ضذ انغُز

مادَح
.أ. د100000

 سىىاث4حغطيت مه سىت إنى  سىىاث5حغطيت مه سىت إنى  األضزار انذاتُح

ُتحَسم مه األضزار انذاتُح نكم مطانثح
أ.د 100 .

ُتحَسم مه األضزار انذاتُح فٍ حال 

انخسارج انكامهح
انخسجيم+ مه قيمت انسيارة % 10ُيحَسم  مه قيمت انسيارة% 10ُيحَسم  مه قيمت انسيارة% 10ُيحَسم  في حال انخسارة انكامهت فقط

انحزَق، وانسزقح، وانسطى

انتصهُح نذي انىكُم
(بذاًل مه سىخيه) سىىاث 4حخى  أول سىخيه فقط غيز مذرجت

%0= سىت انخصىيع  سىىاث4ال اسخهالك حخى  %0= سىت انخصىيع 

%10= +كم سىت إضاقيت  %10= +كم سىت إضاقيت 

انىسائذ انهىائُح %25بذاًل مه % 20حسم  25مغطاة مع حسم  % %25مغطاة مع حسم 

انسزقح انجزئُح .أ. د1000

تأمُه سُارج تذَهح طيهت مذة انقزض بذاًل مه أول سىخيه فقط

وفقاث طبيت. أ. د1000

في حال انىفاة وانعجز انكهي . أ. د5000

انذائم

خذمح انقطز مغطاة

سُارج جذَذج عذد انسىىاخ انمعذل انحذ األدوً انمثهغ

سىح واحذج 3.85% .أ. د600

سىتان 7.00% أ.د 1100 .

%9.25 سىىاخ3 أ.د 1650 .

%12.10 سىىاخ4 أ.د 2050 .

%13.85 سىىاخ5 أ.د 2300 .

سىح واحذج 4.25% أ.د 850 .

سىتان 8.30% أ.د 1660 .

%12.15 سىىاخ3 أ.د 2430 .

%15.00 سىىاخ4 أ.د 3000 .

%18.95 سىىاخ5 .أ. د3790

سُارج مستعمهح عذد انسىىاخ انمعذل انحذ األدوً انمثهغ

سىح واحذج - -

سىتان 8.80% أ.د 1500 .

%12.80 سىىاخ3 أ.د 2150 .

%15.30 سىىاخ4 أ.د 2550 .

%16.50 سىىاخ5 أ.د 2700 .

سىح واحذج 5.20% أ.د 830 .

سىتان 10.60% أ.د 1695 .

%15.35 سىىاخ3 أ.د 2460 .

%18.35 سىىاخ4 أ.د 2935 .

سىح واحذج 2.50% أ.د 400 .

سىتان 4.50% أ.د 720 .

%6.00 سىىاخ3 أ.د 960 .

%7.35 سىىاخ4 أ.د 1175 .

سىح واحذج 2.25% أ.د 360 .

سىتان 3.90% أ.د 625 .

%5.25 سىىاخ3 أ.د 840 .

%6.40 سىىاخ4 .أ. د1025

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انخىفيع

االستهالك عهً قطع انغُار

.  أو انخي قذ حىخج عه حىقيعي عهى هذا انمسخىذ/ان هذا انمىخج مالئم نحاجاحي، ومخطهباحي، وإمكاواحي انماديت بعذ أن اّطهعج عهى كافت مىاصفاحه، وميزاحه، وانمخاطز انىاحجت و

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االسم 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رقم انحساب 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انخاريخ

تزوامج انتأمُه ضذ جمُع 

(2007 - 2005)انمخاطز 

خسارج كامهح

 (2002 - 2004)

خسارج كامهح

 (2005 - 2007)

ال يىطبق

وفقاث طبيت. أ. د1000

في حال انىفاة وانعجز انكهي انذائم. أ. د5000

مغطاة

انحذ األدوى

انحذ األدوى

N/A
انسائق وانزكاب

انثزوامج االعتُادٌ

VIPتزوامج 

تزوامج انتأمُه ضذ جمُع 

انمخاطز 

(2008أجّد من )

تغطُح نهسُاراخ انجذَذجتغطُح نهسُاراخ انمستعمهح

ال يىطبقال يىطبق
انسائق وانزاكة

ال يىطبق

ال يىطبق

ال يىطبق

ال يىطبق

مه قيمت انسيارة% 10ُيحَسم 

أ.مهيىن د .

.أ. د100

مه قيمت انسيارة% 10ُيحَسم 


